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RESUMO

A formação escolar  nas  sociedades  hodiernas  deve levar  em conta valores  pertinentes  ao

conhecimento  e  a  conservação  da  biodiversidade.  Esses  valores  precisam  contemplar  o

contexto em que o aluno está inserido, de forma a suscitar ações em seu entorno. Refletir e

pesquisar sobre questões locais como aquelas voltadas para o conhecimento e a conservação

da flora da Caatinga -  vegetação predominante na região nordeste do Brasil  - faz sentido

quando partilhamos da ideia de que o ensino de Biologia deve ser pautado na formação cidadã

e na apropriação dos conhecimentos para ação e atuação na sociedade. Assim, o objetivo com

esta pesquisa foi contribuir para o conhecimento e a conservação da biodiversidade florística

da Caatinga através da construção e utilização de um viveiro educador, acompanhado de uma

cartilha instrucional com informações para implantação de um viveiro de plantas nativas com

finalidades didáticas.  A pesquisa teve cunho descritivo,  abordagem qualitativa,  método de

pesquisa-ação,  e  foram  utilizados  como  instrumentos  de  coleta  de  dados:  observação

participativa, diário de campo, questionário e entrevista. O processo de construção e utilização

do viveiro foi desenvolvido com a participação de alunos do ensino médio de uma escola

pública regular do município de Santana do Acaraú-Ceará, além de funcionários e professores

da escola. O processo contou com as etapas de 1) aula de campo e levantamento bibliográfico,

2) coleta e armazenagem de sementes; 3) construção do viveiro, produção e transplantio de

mudas;  4)  elaboração  de  cartilha  instrucional.  Sementes  nativas  foram  coletadas  por

estudantes e professor responsável e, em seguida, armazenadas, constituindo um sementeca na

escola, com 18 espécies contempladas até o momento. Um espaço na escola foi delimitado

para o canteiro de produção de mudas. Os processos de germinação e desenvolvimento das

mudas  foram  acompanhados  pelo  professor  e  equipe  de  estudantes  empenhada  nesta

finalidade. Foi produzido um total de 30 mudas de oito espécies diferentes. A implantação do

viveiro  educador  no  espaço da  escola  mostrou-se  uma estratégia  viável  para  promover  o

conhecimento e valorização da Caatinga, com grande capacidade de mobilização estudantil e

estimulando o sentimento de pertencimento. Características resumidas no depoimento de um

aluno ao pontuar que “A Caatinga é linda […] As pessoas deviam vir para cá não só pelas

praias, mas também pela caatinga, as plantas e os animais”. Como produto educacional foi

elaborado uma cartilha instrucional para implantar um viveiro educador de espécies nativas

em ambiente escolar.

Palavras-chave: Educação ambiental. Ensino contextualizado. Flora nativa.



ABSTRACT

School education in today's societies must take into account values relevant to the knowledge

and conservation of biodiversity. These values need to contemplate the context in which the

student  is  inserted,  in  order  to  provoke  actions  in  their  environment.  Reflecting  and

researching local issues such as those focused on knowledge and conservation of the Caatinga

flora - predominant vegetation in the northeastern region of Brazil - makes sense when we

share  the  idea  that  the  teaching  of  biology  should  be  based  on  citizen  training  and  the

appropriation of knowledge for action and procedure in society. Thus, the objective of this

research  was  to  contribute  to  the  knowledge  and  conservation  of  the  Caatinga's  floristic

biodiversity through the construction and use of an educator vivarium, accompanied by an

instructional primer with information for implantation of a vivarium of native plants with

didactic purposes. The research was descriptive, qualitative approach, research-action method,

and  were  used  as  instruments  of  data  collection:  participatory  observation,  field  diary,

questionnaire  and  interview.  The  process  of  construction  and  use  of  the  vivarium  was

developed with the participation of high school students from a regular public school in the

municipality  of  Santana  do  Acaraú-Ceará,  as  well  as  school  officials  and  teachers.  The

process included the steps of 1) field class and bibliographic survey, 2) collection and storage

of  seeds;  3)  construction  of  the  vivarium,  production  and  transplanting  of  seedlings;  4)

preparation of instructional primer. Native seeds were collected by students and responsible

teacher and then stored, constituting a seed in the school, with 18 species contemplated until

the moment. A space in the school was delimited for the seedbed of production of seedlings.

The germination  and development  of  the  seedlings  was  accompanied  by the  teacher  and

student team committed to this purpose. A total of 30 seedlings of eight different species were

produced. The implantation of the educator vivarium in the space of the school was a viable

strategy to promote the knowledge and valorization of the Caatinga, with great capacity of

student mobilization and stimulating the feeling of belonging. Characteristics summarized in

the testimony of a student when stating that "The Caatinga is beautiful ... People should come

here not only for the beaches, but also for the caatinga, the plants and the animals”. As an

educational product, a instructional primer was developed to establish an educator vivarium of

native species in a school environment.

Keywords: Environmental education. Contextualized teaching. Native flora.
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1 INTRODUÇÃO

O Bioma global denominado de  Seasonally Dry Tropical Forest and Woodland

(SDTFW) ou Floresta  e  Arbustal  Tropical  Sazonalmente  Seco (FATSS)  compreende uma

vegetação  tropical  rica  em  plantas  suculentas  e  espécies  decíduas,  adaptadas  à  escassez

hídrica e a precipitação bimodal, com totais pluviométricos menores do que 1800 mm/ano, e

períodos de 5 a 6 meses com pluviometria menor do que 100 mm (QUEIROZ et al, 2017;

FERNANDES e QUEIROZ, 2018).  A Caatinga, como localmente é conhecida a vegetação

decídua espinhosa predominante na região nordeste do Brasil, é a maior e mais contínua área

do bioma das FATSS no Novo Mundo e Ocupa 70% da região nordeste do Brasil, distribuídos

nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas,

Bahia e norte de Minas Gerais (SAMPAIO e RODAL, 2000; IBGE,  2004;  ARAÚJO et al.,

2005). A Caatinga também possui a maior riqueza de espécies dentre os núcleos de FATSS do

mundo, contabilizando atualmente 3.150 espécies, distribuídas em 950 gêneros e 152 famílias

de angiospermas na Caatinga lato sensu e 1.700 espécies de angiospermas na Caatinga sentido

restrito,  sendo  318 endêmicas,  distribuídas entre  espécies  herbáceas,  arbustivas e arbóreas

(GIULIETTI; CONCEIÇÃO; QUEIROZ, 2006; MORO et al., 2014; 2015; 2016; QUEIROZ

et al, 2017) 

Devido à elevada riqueza de espécies, essa vegetação possui diversidades de usos

da flora local, com destaque para as finalidades medicinal, forrageira, madeireira, ornamental

e  alimentícia  (ALBUQUERQUE,  2005).  Apesar  desta  riqueza,  o  uso  insustentável  dos

recursos  florísticos  para  atividades  antrópicas  relacionadas  à  agricultura,  pecuária  e

extrativismo, tem colocado em risco a manutenção da flora e fauna da Caatinga (PEREIRA;

MONTENEGRO; FONSECA, 2002). Além da devastação, ainda há as espécies exóticas que

comprometem a vegetação natural e a fauna local, como a espécie indiana Azadirachta indica

A.  Juss,  conhecida  popularmente  como  nim  (MORO  et  al,  2013)  e  a  espécie  africana

Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne., denominada localmente de viuvinha-alegre,

unha-de-bruxa ou unha-do-diabo (ARAÚJO et al, 2011). Além disso, a Caatinga é uma das

vegetações brasileiras menos protegidas por unidades de conservação (CASTELLETTI et al.,

2003). Vale destacar que o estado do Ceará tem 85% de sua área ocupada pela Caatinga, com

uma  situação  de  devastação  preocupante,  com  apenas  16%  de  cobertura  vegetal  nativa

(SAMPAIO et al, 2002).

Além das ameaças e da pouca proteção, ainda existe uma falsa imagem de que na

Caatinga  ocorrem baixas  taxas  de  diversidade  e  endemismo de  espécies  (ver  Silva  et  al.
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2003). No entanto, os aumentos no número de pesquisas científicas vêm demonstrando altos

índices  de  riqueza,  diversidade  e  endemismos  de  espécies  (SAMPAIO  et  al.,  2002;

CASTELLETTI et al., 2003;  GIULIETTI; CONCEIÇÃO; QUEIROZ, 2006;  MORO et al.,

2014; 2015; 2016;  QUEIROZ et al,  2017).  É preciso que esse conhecimento ultrapasse a

academia e seja disseminado no ensino básico (MATOS, LANDIM; 2014; SOUZA, SILVA;

2017; EUFRÁSIO e SILVEIRA, 2017), e, assim, ciência e educação possam contribuir para o

conhecimento e a conservação da Caatinga.

Refletir  e  pesquisar  sobre  questões  locais  como  aquelas  voltadas  para  o

conhecimento e a conservação da flora da Caatinga faz sentido quando partilhamos da ideia

de que o ensino de Biologia  deve  ser  pautado na formação cidadã e  na  apropriação dos

conhecimentos para ação e atuação na sociedade (KRASILCHIK, 2008; CHASSOT, 2003;

SASSERON;  CARVALHO,  2011).  Estes  aspectos  do  ensino  de  Biologia  estão  em

consonância com as premissas da contextualização e do letramento científico previstas nos

documentos oficiais que legislam sobre os aspectos legais do ensino de Biologia. Por ensino

contextualizado entende-se como aquele conduzido com o intuito de trazer os conhecimentos

científicos para a realidade do aluno (BRASIL, 2006). E por letramento científico tem-se a

perspectiva de um ensino que instrumentalize para ação e tomada de decisão na sociedade

(BRASIL, 2017).

Existe um distanciamento cada vez maior do ser humano com o mundo natural

ocorrido especialmente nos  últimos séculos  (PIVELLI;  KAWASAKI,  2005).  Diante  desse

cenário,  estratégias que promovam um contato direto com a beleza e a diversidade desse

mundo natural  podem ser meios  de sensibilização e educação,  além de despertar  grandes

potenciais pedagógicos nos espaços onde isso é possível, como são os casos, por exemplo, dos

jardins  botânicos,  zoológicos  e  viveiros  de  mudas  (SCHWANTES,  2007;  ROCHA;

RUFFINO;  REIS,  2014).  É  de  se  esperar  que,  o  contato  com a  natureza  contribua  com

aquisição de conhecimento, interesse, valorização e algum nível de comprometimento com a

sua  proteção. Estratégias  didáticas  como  as  aulas  de  campo  e  os  viveiros  educadores

apresentam-se  como  alternativas  relevantes  nesse  contexto,  pois  propiciam  eficientes

vivências e contato do aluno com o meio (PEGORARO, 2003). Há que se considerar também

que, no interior de muitas escolas, é possível encontrar um terreno, uma área que permita

atividades ao ar livre, como a observação e/ou o manejo de recursos naturais. Ao propor essas

atividades,  o  professor  deve  fazê-las  integradas  ao  seu  plano  de  ensino,  respeitando  os

documentos e orientações oficiais para educação.

Como a escola se insere nessa discussão socioambiental? Como os estudantes do
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ensino médio  se relacionam com o ecossistema em que estão  inseridos?  Qual  o  grau  de

afinidade e conhecimento que os mesmos apresentam sobre a flora da Caatinga? Conhecem as

espécies vegetais nativas, exóticas e invasoras? Que ações educativas podem ser realizadas

para o conhecimento e a conservação da Caatinga? Guiados por estas inquietações propomos

como recorte e objetivo desta pesquisa investigar se a construção e utilização de um viveiro

educador  despertam  nos  estudantes  o  interesse  pela  riqueza,  diversidade  e  endemismos

florísticos  da  Caatinga,  esperando  que  esse  interesse  seja  catalisado  em  atitudes  de

pertencimento  e  conservação.  Ademais,  experienciar  metodologias  diferenciadas  da

modalidade de aula expositiva é um processo benéfico para o professor, pois as experiências

diversificadas estimulam uma praxe profissional criativa e reflexiva (LABURÚ; ARRUDA;

NARDI, 2003), especialmente quando as estratégias envolvem práticas pedagógicas ativas,

estimuladoras e contextualizadas,  como é o caso de um viveiro educador.  Certamente,  os

alunos também se beneficiarão com essas práticas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CEGUEIRA BOTÂNICA E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

Com  o  crescente  processo  de  urbanização  e  a  demanda  cada  vez  maior  de

recursos, o homem moderno tem passado por uma crise ambiental, intensificada a partir da

Revolução Industrial, na qual os meios de produção e consumo têm superado a capacidade do

sistema natural de prover recursos sustentavelmente (CARVALHO, 2011). Em 2010, 84% da

população  brasileira  já  era  urbana  (IBGE,  2016).  Cada  vez  menos  pessoas  se  envolvem

diretamente na produção de alimentos,  embora a  produção agrícola  e agropecuária cresça

continuamente. O contínuo êxodo rural vem reduzindo a interação das pessoas com as plantas

e acentuando os efeitos da cegueira botânica (SALADINO e BUCKERIDGE, 2016). O termo

cegueira botânica foi criado por Wandersee e Schussler (2002) e diz respeito a características

como:  a)  incapacidade  de  reconhecer  a  importância  das  plantas  na  biosfera  e  no  nosso

cotidiano; b) dificuldade em perceber os aspectos estéticos e biológicos das plantas; c) achar

que as plantas são seres inferiores aos animais, portanto, imerecedores de atenção equivalente.

As  instituições  de  educação  básica  devem  confrontar  o  indivíduo  com a  sua

realidade,  para que os conteúdos façam sentido e  sejam significativos  em suas vivências.

Assim,  uma  perspectiva  pedagógica  a  ser  considerada  é  a  contextualização.  Entre  os

documentos oficiais, as Orientações curriculares para o ensino médio-OCEM destacam essa

abordagem no ensino da Biologia, entendendo que a realidade do aluno deve ser o ponto de

partida para o conhecimento do objeto desta ciência. Essa abordagem pode estar presente nas

mais diferentes estratégias que o professor adotar e pode se mostrar eficaz na tentativa de

formar estudantes com apropriação de suas realidades mais próximas.

“Existe  a  possibilidade  de  contextualização  tanto  em  aulas  mais  tradicionais,
expositivas,  quanto  em  aulas  de  estudo  do  meio,  experimentação  ou  no
desenvolvimento de projetos. A própria escola e seu entorno podem servir de ponto
de partida para a contextualização. Se o aluno começar a enxergar para além de sua
realidade cotidiana, se perceber novos fatos e levantar novas questões, mesmo sobre
lugares e coisas que não lhe são tão familiares, então o princípio da contextualização
terá acontecido”. (OCEM, 2006, v. 2, p. 34-35, grifo nosso).

Os  espaços  formais  de  educação  também  devem  oferecer  aos  indivíduos  a

possibilidade  do  letramento  científico.  Muitos  autores  empregam  a  nomenclatura

alfabetização  científica.  Para  Chassot,  "Ser  alfabetizado  cientificamente  é  saber  ler  a

linguagem em que está escrita a natureza. É um analfabeto científico aquele incapaz de uma

leitura do universo"(CHASSOT, 2003, p. 91). Por ser semanticamente menos excludente em
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relação as diferentes formas de conhecimento e, de certa forma, inferir sobre a prática do

sujeito, a preferência na literatura tem sido pelo termo letramento científico (CUNHA, 2017). 

O cidadão letrado cientificamente detém conhecimento dos conteúdos da ciência e

a percepção ampla de questões políticas e sociais envolvendo a mesma de modo a formar um

letramento científico para a cidadania (MOTTA-ROTH, 2011). Assim, a população será capaz

de se engajar  e  debater  de maneira  ativa  sobre os  desafios contemporâneos  pertinentes  a

ciência  e  suas  tecnológicas  e  os  eventuais  riscos  acarretados  por  seu  uso  (MOTION;

DOOLIN, 2007). Conforme Shen (1975), existem três categorias para letramento científico: a)

de ordem prática, auxiliando em resolução de situações, influenciando hábitos de alimentação

e saúde; b) cultural, uma vez que a ciência é uma realização humana e pode ser acessada por

todos  os  indivíduos;  c)  cívica,  permitindo  a  compreensão  das  problemáticas  social  e

ambiental,  a  necessidade  de  políticas  públicas  efetivas  para  as  diversas  demandas  da

sociedade. 

Uma  escolarização  que  promova  o  letramento  científico  e  um  ensino

contextualizado aproxima os  sujeitos  de uma consistente  educação ambiental,  de forma a

promover desde cedo em crianças e adolescentes empatia pela natureza. Não somente para ter

consciência dos processos de degradação da biodiversidade e da exaustão dos recursos, mas

também para se apropriar  de alternativas,  e práticas sustentáveis.  Segundo Dias (2004),  a

educação ambiental é a principal ferramenta para moldar uma nova forma de ver e de sentir o

mundo ao nosso redor, pois constitui elementos integradores nos sistemas educativos dentro

de  uma sociedade,  para  fazer  com que  a  comunidade tome consciência  do  fenômeno  do

desenvolvimento  sustentável  e  de  seus  efeitos  ambientais.  O  Congresso  de  Belgrado,

promovido pela UNESCO em 1975, definiu a Educação Ambiental como sendo um processo

que visa:

(...) formar uma população mundial consciente e preocupada com o Ambiente e com
os problemas que lhe dizem respeito, uma população que tenha os conhecimentos, as
competências,  o  estado  de  espírito,  as  motivações  e  o  sentido  de  participação  e
engajamento  que  lhe  permita  trabalhar  individualmente  e  coletivamente  para
resolver os problemas atuais e impedir que se repitam (...) (La Educación Ambiental,
Unesco, 1975, p. 13-63)

A legislação brasileira é considerada pelos ambientalistas como avançada e de

longínqua tradição, sendo a lei que institui a Política Nacional de Meio Ambiente datada de

agosto  de  1981(LEMOS  e  MARANHÃO,  2008a).  Esta  lei  já  propunha  uma  educação

ambiental massiva para todos os níveis de ensino e essa ideia foi ratificada pela Constituição
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Federal  de  1988,  que  dedica  o  capítulo  VI  ao  “Meio  Ambiente”1:  o  art.  225,  inciso  VI,

determina ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Em

seguida,  consoante  às  proposições  da  Unesco,  o  Brasil  apresenta  a  Política  Nacional  de

Educação Ambiental ‒ PNEA, instituída pela Lei nº 9.795/1999. Em seu artigo 1º declara:

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade  constroem  valores  sociais,  conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Brasil, 1999).

Nesse  cenário  de  urgente  necessidade  de  mobilização  pela  conservação  dos

ambientes naturais, encontram-se as espécies vegetais ameaçadas. Em 2014, A lista vermelha

de  espécies  ameaçadas  da  União  Internacional  para  a  Conservação  da  Natureza  (IUCN)

apontou 2.113 espécies de plantas ameaçadas no Brasil (467 delas “criticamente em perigo”).

A Portaria IBAMA Nº 06-N, de 15 de janeiro de 1992 já alertava para o problema, trazendo a

relação  de  108  espécies  vegetais  ameaçadas.  Nesta  relação  consta  o  nome  da  aroeira

(Myracrodruon urundeuva Allemão), planta típica da caatinga: um indicador preocupante da

agressão a esta vegetação. É preciso pontuar nossa dependência histórica das plantas para

sobreviver  e  nossa  responsabilidade  atual  com  a  proteção  das  mesmas.  Como  afirma

Schwantes  (2007,  p.  2),  “é uma  relação  “simbiótica”,  de  interdependência  mútua.  E  a

perpetuação de nossa espécie passa pela preservação, conhecimento, uso e manejo correto das

plantas que estão em nosso meio”.

Ter uma legislação moderna e consistente é importante. Garantir discussões sobre

o assunto nas instituições de ensino também é relevante. Mas será que basta? O educador é

mais que um sensibilizador, ele é capaz de propor e realizar intervenções, de forma a enfrentar

uma  realidade  posta  de  constantes  agressões  socioambientais  (LEMOS  e  MARANHÃO,

2008a).  Nesse  sentido,  o Departamento  de  Educação  Ambiental  do  Ministério  de  Meio

Ambiente do Brasil, entre os anos de 2004 e 2008, apresentou enquanto política pública o

Programa Nacional de Formação de Educadores Ambientais – ProFEA. O programa define a

formação de educadores ambientais por meio de 4 processos: educomunicação, estímulo à

participação  em  foros  e  colegiados,  formação  de  educadores  ambientais  e  estruturas

educadoras (LEMOS e MARANHÃO, 2008a). 

Entre as estruturas educadoras, podemos citar o viveiro educador. A construção

participativa de um viveiro de mudas no contexto escolar pode se mostrar uma ferramenta

1  A expressão “Meio Ambiente” consagrou-se no uso comum e na nomenclatura brasileira oficial de órgãos 
públicos e na legislação. No entanto, é um termo conceitualmente redundante para a Ecologia: usa-se Meio 
ou Ambiente para referir-se ao conjunto de fatores abióticos e bióticos de um local que interferem na vida das
espécies ali encontradas.
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eficaz no processo de aproximação dos estudantes do seu meio natural. É também uma forma

prática de educação ambiental, uma incumbência, como já referido, que as escolas não devem

negligenciar, pois trata-se de questão essencial à formação cidadã do indivíduo e da promoção

da sustentabilidade.

2.2 VIVEIRO EDUCADOR

A utilização didática da produção e plantio de mudas pode provocar reflexões

sobre a situação ambiental em que o estudante está inserido e sobre sua interferência nesse

processo, fazendo das atividades escolares com viveiros uma atividade denominada de viveiro

educador (ROCHA; RUFFINO; REIS, 2014). E o que seria um viveiro educador? Lemos e

Maranhão, organizadores da cartilha “Viveiros Educadores: Plantando a Vida” lançada pelo

Ministério do Meio Ambiente–MMA, trazem a seguinte definição:

Viveiros  educadores  são  espaços  de produção de  mudas  vegetais  onde,  além de
produzi-las, desenvolvem-se de forma intencional, processos que busquem ampliar
as  possibilidades  de  construção  de  conhecimento,  exercitando  em  seus
procedimentos e práticas, reflexões que tragam em seu bojo, o olhar crítico sobre
questões  relevantes  para  a  Educação  Ambiental  como:  ética,  solidariedade,
responsabilidade socioambiental, segurança alimentar, inclusão social, recuperação
de áreas degradadas entre outras possibilidades (Lemos e Maranhão, 2008, p. 10).

Se o professor decide por um projeto escolar como a implantação de um viveiro,

deve  estar  consciente  que  o  projeto,  além de  justificável,  deve  ser  exequível.  Encontrar

demandas que o justifiquem não parece ser o maior desafio. No entanto, é necessário analisar

a  conjuntura,  realizar  diagnóstico  prévio,  de  forma  a  perceber  o  envolvimento  e  a

receptividade da comunidade, do núcleo gestor e dos estudantes, criando assim uma estrutura

com pertinência e legitimidade (LEMOS E MARANHÃO, 2008a). Ao utilizar a vegetação

nativa, esse espaço carrega a conotação de um viveiro florestal convencional, todavia com a

finalidade  de  desenvolver  atividades  educativas,  recebendo  a  denominação  de  viveiro

educador  (BATISTA,  2017).  Das  muitas  atividades  educativas,  destaca-se  o  valor  dessa

estrutura como material didático nas aulas de botânica e ecologia, suprindo necessidades de

recursos para essas aulas, situação comum nas escolas públicas brasileiras de ensino básico. 

O viveiro educador é uma ferramenta que pode contemplar a interdisciplinaridade

no ensino,  envolvendo  professores  de  diferentes  áreas  e  demais  funcionários,  articulando

diferentes conhecimentos. Como afirma Pombo (2005), a interdisciplinaridade apresenta uma

faceta cognitiva capaz de procurar mecanismos que possam articular o que aparentemente não

é articulável,  que se soma a atitude ligada a curiosidade,  abertura de espírito,  gosto pela
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colaboração, pela cooperação, pelo trabalho em comum. Atividades em viveiro parecem bem

apropriadas  para  estimularem  a  cooperação  e  colaboração  no  cotidiano  de  estudantes  e

professores,  disposições  desejadas  na  convivência  social  da  escola  e  fora  dela.  Torres,

Alcântara  e  Irala  (2004)  destacam que os  dois  termos  derivam das  ideias  de  rejeição  ao

autoritarismo e promoção da socialização pela aprendizagem e na aprendizagem.

O  ministério  do  Meio  Ambiente  (MMA)  reconheceu  a  relevância  do  viveiro

educador  como  estratégia  educacional  apenas  em  2008  ao  lançar  o  projeto  Viveiros

Educadores,  que  estimula  e  orienta  a  implementação  de  viveiros  (BATISTA,  2017).  Em

janeiro  do  mesmo ano,  o  MMA lança  um documento  de  referência,  a  cartilha  “Viveiros

educadores: Plantando a vida”, organizada por  Gustavo Nogueira Lemos e Renata Rozendo

Maranhão.  A partir  desse marco inicial,  é  possível  encontrar  vários  trabalhos  acadêmicos

sobre  a  temática  relatando  experiências  exitosas  em diferentes  regiões  do  país,  como  os

supracitados.  Fonseca  e  Frenedozo  (2012),  por  exemplo,  ao  estudarem a  experiência  de

Divinópolis-MG, salientaram a eficácia do viveiro como instrumento de educação ambiental.

O  município  desenvolveu  um  projeto  de  reciclagem  em  que  mudas  foram  trocadas  por

sucatas, sendo retirado do ambiente cerca de 35,7 toneladas de sucata ferrosa, com amplo

apoio da comunidade. 

Para  a  produção  de  mudas  do  viveiro  educador  com  potencial  para  a

contextualização  e  o  letramento  científico,  faz-se  necessário  estabelecer  um  banco  de

sementes nativas na escola para posteriormente utilizá-las no plantio. É um empreendimento

com potencial  de envolver  os  estudantes  em suas  mais  diferentes  localidades  e,  também,

outras pessoas da comunidade, sobretudo os mais velhos com conhecimento da vegetação

local  que  possivelmente  poderão  ser  consultados.  A  coleta  de  sementes  é  uma  tarefa

desafiadora que exige saberes sobre fenologia e,  posteriormente,  sobre armazenamento de

sementes. Segundo Pereira et al (2013):

“As  sementes  deverão  ser  colhidas  das  melhores  árvores  da  floresta  devendo
apresentar copa e tronco vigoroso e estar livre de pragas e doenças. De preferência,
as sementes deverão ser coletadas de várias plantas da mesma espécie, para que as
mudas apresentem diferentes variações de resistência quanto ao ataque de pragas e
doenças. […] O momento certo de colher as sementes é quando os frutos começam a
se abrir ou mudam a coloração da casca e no caso de sementes aladas, como as de
aroeira, ipês, imburana de cheiro, entre outras, devem ser colhidas antes da abertura
dos frutos.” (Pereira, 2013, p.4)

Em relação à legislação vigente, o órgão responsável pela política de sementes é o

RENASEM- Registro Nacional de Sementes e Mudas. Surge a dúvida de como se enquadra

na  legislação  um viveiro  educador  e  quais  seriam suas  obrigações  legais.  O  Decreto  nº



                                                                                                                                             19

5.153/2004 apresenta normatizações esclarecedoras, com destaque para o capítulo “XII – Das

Espécies Florestais, Nativas ou Exóticas, e das de Interesse Medicinal ou Ambiental”. Na há

menção direta, mas depreende-se que a “Seção V – Do Processo de Produção e Certificação”,

artigo 175, enquadra um viveiro educador:

“Ficam  dispensadas  das  exigências  de  inscrição  no  RENASEM  instituições
governamentais  ou  não-governamentais  que  produzam,  distribuam  ou  utilizem
sementes e mudas de que trata este Capítulo, com a finalidade de recomposição ou
recuperação de áreas de interesse ambiental, no âmbito de programas de educação
ou conscientização  ambiental  assistidos  pelo  poder  público.  Parágrafo  único.  As
atividades de produção, distribuição ou utilização de sementes e mudas de que trata
o  caput  devem estar  descaracterizadas  de  qualquer  fim ou  interesse  comercial.”
(Brasil, 2004).

A unidade vegetacional predominante na região nordeste do Brasil e denominada

localmente de Caatinga, é o cenário da infância, das vivências e da lida das pessoas do sertão,

de tal forma que essa vegetação se incorpora a nossa cultura, ao nosso jeito de viver. Todavia,

um  olhar  mais  perscrutador,  mais  investigativo  verá  um cenário  de  flora  e  fauna  ricas,

acentuado endemismo de seres vivos, sobretudo, de plantas, que caracterizam uma vegetação

marcada pela adaptação a longos períodos de estiagem. Nesse mesmo cenário estão inseridas

escolas,  que  podem  habilitar  gerações  de  estudantes  a  enxergar  melhor  esse  cenário,

percebendo-se parte dele. 

Cabe a nós, professores, utilizar metodologias integradoras entre o indivíduo e o

ambiente natural que o cerca, de forma a gerar vínculos e responsabilidades duradouras. Uma

alternativa  viável  pode  ser  o  desenvolvimento  de  projetos  escolares  contextualizados,

permitindo tal integração. A construção e utilização de um viveiro educador com árvores e

arbustos nativos da Caatinga nordestina,  a  maior  área de FATSS do mundo,  foi  a prática

escolar selecionada nessa investigação, tendo sido realizada de modo participativo e ativo

com alunos e integrantes de uma escola situada no estado do Ceará, região nordeste do Brasil.

3  OBJETIVOS

3.1 GERAL

Investigar a construção e utilização de um viveiro educador como instrumento

didático capaz de contribuir para o conhecimento e a conservação da Caatinga. 
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3.2 ESPECÍFICOS

a) Utilizar  a  estratégia  de  aula  de  campo para  promover  o  conhecimento  e  a

sensibilização em relação a flora da Caatinga e para coletar sementes a serem

utilizadas no viveiro educador;

b) Montar  um banco  de  sementes  e  produzir  mudas  de  árvores  e  arbustos  da

Caatinga com a participação de estudantes do ensino médio;

c) Implementar um viveiro educador na escola com a participação dos estudantes

de ensino médio e demais integrantes da escola;

d) Elaborar  cartilha  instrucional  com informações  para  implementação  de  um

viveiro educador direcionado ao ensino médio de escolas situadas na região

nordeste do Brasil e sob influência direta da vegetação de Caatinga.

4  METODOLOGIA

4.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA

Utilizamos os critérios adotados por Eiterer et al (2010) e classificamos a pesquisa

em relação aos: I)  Objetivos: a pesquisa teve cunho descritivo, pois buscamos investigar o

potencial didático de um viveiro de plantas da Caatinga com um grupo de alunos do ensino

médio,  descrevendo  as  ações  de  planejamento  e  execução  das  atividades;  II)  Fontes  de

informação: utilizamos fontes empíricas, com o acompanhar de um determinado fenômeno

observável; III) Abordagem: utilizamos uma abordagem qualitativa, tipo recorrente no campo

educacional, pois permite a análise em maior profundidade, a partir de situações singulares;

IV) Método de investigação: empregamos a pesquisa-ação, pois o docente e os estudantes têm

papel  norteador  nas  atividades  propostas,  alinhado  a  uma  postura  investigativa  sobre  as

práticas,  de  forma  a  produzir  uma  reflexão  fundamentada  sobre  essas  práticas  e  V)

Instrumentos de coleta de dados: observação interativa,  com um diário para registros  dos

acontecimentos  relevantes  no  processo;  e  entrevista  semiestruturada  com  os  estudantes

integrantes do projeto, na tentativa de conhecer suas impressões e aprendizados obtidos nas

atividades. 

Optamos pela pesquisa qualitativa pois conforme Marconi e Lakatos (2011), esta

modalidade busca conhecer e interpretar fenômenos que dão significados para as ações dos
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sujeitos,  fornecendo  análise  mais  detalhada  sobre  as  investigações,  hábitos,  atitudes  e

tendências de comportamento. Eiterer e colaboradores destacam que “a pesquisa de caráter

qualitativo é, especialmente, interpretativa e, por isso, preocupa-se mais em conhecer o objeto

do que em testar hipóteses” (EITERER et al, 2010, p.13) e pontuam ainda que,

...  O pesquisador tende a não controlar a amostra e, frequentemente, ele vem a se
inserir num processo social que já estava em desenvolvimento antes mesmo de que
ele ali se apresentasse. Além do que, observa, registra, interpreta e relata os eventos
que  observa.  Isso  significa  dizer  que  seus  olhos,  ouvidos,  atenção  são  seus
instrumentos de trabalho (Eiterer et al, 2010, p.13).

4.2 DESCRIÇÃO DO LOCAL E SUJEITOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO

O estudo foi desenvolvido na escola estadual regular Nazaré Severiano, localizada

no município de Santana do Acaraú-CE, onde leciono (Fig. 1). Santana do Acaraú localiza-se

na zona norte do estado do Ceará, cerca de 240 km da capital Fortaleza, nas coordenadas 3º

27’38’’ latitude sul, 40º 12’ 44’’ longitude oeste, com uma população de 29.946 habitantes

(IPECE, 2017).  Apresenta um clima da classe Bsw'h”,  ou seja,  semiárido com uma curta

estação chuvosa de 3 a 5 meses, com pluviosidade anual entre 500 e 800 mm, temperatura

média próxima dos 27 °C, umidade relativa de 62%. Encontramos no município vegetações

do  tipo  Floresta  Mista  Dicotilo-Palmácea  (mata  ciliar  com carnaúba  e  dicotiledôneas)  e

Caatinga  (arbustiva  densa  e  arbustiva  aberta)  predominando  no  município  a  Caatinga

arbustivo  aberta  (IPECE,  2007).  É  possível  observar  que  grande  parte  dessa  vegetação

encontra-se alterada devido as atividades humanas, sobretudo, agropecuária.
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Figura 1 - Mapa de localização do Município de Santana do Acaraú no Estado do Ceará

Fonte: Wikipédia, 2018.

A escola pública estadual regular de ensino médio Nazaré Severiano, localiza-se

no centro da cidade de Santana do Acaraú, recebendo estudantes da sede e da zona rural do

município, uma realidade particularmente útil para a pesquisa, por permitir o trabalho com

diferentes perfis  de adolescentes.  Soma um total  de 19 turmas distribuídas  nos  turnos da

manhã e tarde, com cerca de 756 alunos matriculados, ocupando uma área de 2.700 m². O

termo regular tem sido atribuído às escolas da rede pública do Ceará que não oferecem cursos

profissionais e que, em sua maioria, não são de tempo integral (CEARÁ, 2018).

Foi solicitado que os participantes maiores de idade, ou seus representantes legais,

no caso dos menores de idade, assinassem o termo de consentimento ou assentimento livre e

esclarecido (TCLE, TALE), e o anonimato e direito de desistência foram garantidos como

recomendado pela resolução 510/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016), tendo

sido respeitados os aspectos éticos de pesquisas dessa natureza (APÊNDICES A, B, C, D).

A nossa investigação pauta o viveiro educador como uma ferramenta geradora de

discussões sobre a Caatinga, seus valores social e cultural, suas diversidades e ameaças. Para

que  os  estudantes  participem  do  processo  de  forma  ativa,  propomos  uma  sequência  de

atividades de apropriação e conhecimento. Essas etapas incluem aula de campo e seminários

em  sala,  coleta  e  armazenamento  de  sementes  (sementeca),  construção  do  viveiro  com

produção e plantio de mudas e elaboração de uma cartilha instrucional.
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4.3 AULA DE CAMPO

Viveiro  e  Diniz  (2009)  defendem  atividades  de  campo  como  importantes

estratégias  para  o  ensino  de  Ciências,  porque  possibilitam  explorar  uma  diversidade  de

conteúdos e motivam os estudantes, permitindo contato direto com o ambiente. Corroborando

dessas perspectivas, realizamos aulas de campo com alunos de 2º ano do ensino médio, que

receberam instruções sobre indumentária e comportamento adequados para a ocasião. Esta

aula  tem o intuito  de  promover  o conhecimento  da riqueza  vegetal  da  Caatinga  entre  os

estudantes e reforçar conhecimentos sobre plantas adquirido em aulas teóricas expositivo-

dialogadas de botânica, conteúdo ministrado nessa etapa do ensino médio. A direção da escola

foi  notificada  com  antecedência  e  o  transporte  obtido  mediante  ofício  encaminhado  a

Secretaria de Educação do município. Para o professor ter um referencial para suas ações e

objetivos nessa atividade, foi elaborado um roteiro de aula de campo (APÊNDICE E).

O  local  escolhido  para  visitação  foi  a  Reserva  Legal  do  assentamento  rural

Alvaçã/goiabeiras,  próximo  à  escola  (2,5  km),  onde  se  encontram uma  quantidade

considerável de espécies nativas: o propósito central foi observar árvores e arbustos e coletar

sementes. Consideramos relevante as turmas ouvirem do assentado que nos acompanhou a

história da ocupação, a realidade e os desafios enfrentados por um assentamento do Semiárido

nordestino. O local específico da reserva visitado é denominado Jacurutu, conhecido por ter

abrigado o maior cajueiro do estado do Ceará e pela presença de olhos-d'água. Conheço bem a

reserva  por  ter  feito  trabalhos  anteriores  no  local,  o  que  facilita  o  deslocamento  no  seu

interior. A coleta de material se concentrou nas sementes para compor a sementeca da escola.

O Código Florestal define Reserva Legal como

“área  localizada  no  interior  de  uma  propriedade  ou  posse  rural,  delimitada  nos
termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável
dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos
processos  ecológicos  e  promover  a  conservação  da  biodiversidade,  bem como o
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa” (lei nº 12.651, de 25 de maio
de 2012, art.3, III). 

Durante o desenvolvimento do projeto,  três  turmas  de 2°  ano participaram de

aulas  de  campo  no  referido  assentamento.  A duração  dessas  aulas  somada  ao  translado

contemplou o tempo de duas aulas, 100 minutos. Em aulas anteriores, em sala, os estudantes

pesquisaram e apresentaram seminários curtos sobre plantas da caatinga, comentando sobre

suas  características,  utilidades  e  nomenclatura científica.  Com seminários  curtos  de 5min,
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pode-se comentar várias espécies e ampliar o número de estudantes que participam, além de

parecer uma tarefa pouco inibidora. Consideramos este contato teórico-prático dos estudantes

com a flora da Caatinga etapa essencial  para o planejamento e  a construção conjunta do

viveiro educador, pois predispõe o aluno para as próximas etapas. 

Um itinerário foi pré-estabelecido, com paradas no trajeto e durante a caminhada

pela  reserva  para  que  o  professor  apresentasse  algumas  árvores  e  arbustos  nativos,  suas

características e utilidades. Nessas paradas, os estudantes foram estimulados a identificar e

aferir  alguma  qualidade  da  planta,  podendo  proferir  perguntas.  As  explanações  incluem

também  aspectos  culturais  dessas  plantas.  A  presença  de  espécies  exóticas  no  local

identificadas pelo professor encerrou a oportunidade de uma discussão sobre riscos dessa

presença  para  a  vegetação nativa.  Duas  aulas  ocorreram no período chuvoso e  uma aula

ocorreu no período de estiagem.  Instruímos os alunos a portarem caderneta para anotações,

lápis, máquina fotográfica (ou celular com câmera) e indumentária adequada para a ocasião.

Um assentado nos recepcionou e nos acompanhou, auxiliando no trajeto e na identificação e

caracterização de algumas espécies.

Utilizamos a observação participante como procedimento avaliativo, analisando

os quesitos:  a) promoção da aprendizagem dos conteúdos: b) locais visitados; c) tempo de

realização da aula; d) interação e participação dos alunos; e) alcance dos objetivos propostos.

Um indicador para averiguar o sucesso da aula foi a participação e envolvimento efetivos por

parte  dos  estudantes.  Esse  envolvimento  serviu  de  feedback  para  o  professor  avaliar  e

reconduzir a atividade. Também foi aplicado um questionário composto de perguntas abertas e

fechadas  em  uma  das  turmas  participantes,  pois  quando  sentimos  a  necessidade  desse

instrumento de coleta de dados já havíamos realizado a aula de campo há mais de seis meses

com as  duas  primeiras  turmas,  o  que  inviabilizou a  utilização do questionário  com estas

turmas, mas possibilitou a sua utilização com a terceira turma (APÊNDICE F).

4.4 SEMENTECA

Para montar um acervo de sementes de árvores e arbustos da Caatinga, realizamos

coletas com a participação dos estudantes. Para tal, foi conduzida uma mobilização contínua

na escola, para que os alunos coletassem sementes nas proximidades das suas residências,

além das coletas realizadas durante as aulas de campo.

Os estudantes de 1°, 20 e 3° anos do ensino médio, trouxeram sementes de plantas

nativas  previamente identificadas  para a  escola,  onde procuramos concluir  e/ou corrigir  a
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identificação e, posteriormente, foi feita o armazenamento em garrafas de polietileno ou PET,

devidamente  higienizadas.  Medeiros  e  Eira  (2006,  p.  7),  pesquisadores  da  EMBRAPA

(Empresa  Brasileira  de Pesquisa Agropecuária),  afirmam que “esta  ação significa  guardar

sementes  obtidas  numa determinada ocasião,  procurando manter  a  sua  máxima qualidade

fisiológica,  física  e  sanitária,  para  uso futuro.” A identificação de  sementes  é  uma tarefa

delicada devido a possibilidade dos estudantes confundirem as árvores, o que é comum.

Após  a  identificação pudemos observar  que  as  sementes  trazidas  nem sempre

eram  de  plantas  nativas.  Por  isso,  a  importância  de  bons  materiais  de  consulta,  com

informações sobre espécies nativas com imagens e detalhes sobre partes das plantas, bem

como informações sobre fenologia e cultivo de mudas, que incluíram tanto fontes de consulta

impressa  (MAIA,  2004;  PEREIRA et  al.,  2011;  NOGUEIRA et  al.,  2013)  como  virtual

(Checklist das Plantas do Nordeste - http://www.cnip.org.br/bdpn/index.php; Lista de flora do

Brasil 2020 - http://floradobrasil.jbrj.gov.br). Adotei um caderno de campo para controle do

banco de sementes e anotações de todas as outras atividades.

4.5 VIVEIRO EDUCADOR

Para implementar um viveiro educador na escola, fez-se necessário a observação

de aspectos pedagógicos a aspectos técnicos relativos. Atividades anteriores, como a aula de

campo,  os seminários sobre espécies da caatinga e o início da coleta de sementes para a

sementeca mobilizaram os estudantes para um desafio maior a ser proposto: construir um

viveiro educador.

O primeiro ato foi a determinação do local. Há um espaço nas dependências da

escola que foi delimitado para instalação do viveiro. Usamos estrutura de plástico e madeira

reutilizada para cercar uma área de 16 m². Foi executado o desmate do local. Essas atividades

iniciais  foram realizadas  com a  participação dos  estudantes  do 2º  ano.  Uma estrutura  de

sombreamento foi produzida a partir de material metálico reutilizável encontrado na escola,

além de carnaubeiras e  palhas de palmeiras trazidas ao local.  Todo o terreno da escola é

bastante  pedregoso,  com  pouca  capacidade  de  drenagem,  um  quesito  importante  para  o

estabelecimento de um viveiro que não pode ser atendido (MACEDO, 1993). O docente deve

ficar atento aos espaços que a escola oferece com possibilidade de uso didático. Muitas vezes,

como diz Dayrell (1996), a arquitetura escolar é ignorada como cenário onde se desenvolvem

as relações pedagógicas, podendo essa arquitetura ampliar ou limitar suas possibilidades. Com

ações desse tipo, você consegue ressignificar esses espaços.
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Em seguida,  as atenções foram voltadas  para o preparo da matéria  orgânica e

produção de mudas. O esterco foi doado por um colega professor e curtido na própria escola.

O processo foi acompanhado pelos estudantes, gerando um aprendizado com possibilidade de

ser aplicado por eles em outras situações. Alguns colegas professores foram envolvidos no

projeto, principalmente os da área das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias

(CNMT). Alguns se mostraram sensíveis e colaboraram em diversas atividades. Concluído a

preparação do espaço, passamos ao plantio das mudas, reutilizando embalagens plásticas de

alimentos que solicitei aos estudantes que trouxessem de casa. 

Foram realizadas constantes consultas a bibliografias pertinentes à compreensão

da fenologia e germinação de cada espécie utilizada em nosso viveiro. Após preparação da

matéria orgânica e plantio das sementes, consideramos pertinente distribuir responsabilidade

entre estudantes e funcionários da escola para irrigação e cuidados com as mudas, envolvendo

estudantes  da tarde  e  vigias  que  trabalham na  escola nos  fins  de semana.  Observações  e

anotações a respeito da germinação e desenvolvimento das mudas ficaram sob meu encargo.

4.6 CARTILHA INSTRUCIONAL

Nossa proposta de produto educacional é a elaboração de uma cartilha, que servirá

como guia para auxiliar na implantação de um viveiro educador na escola. Este guia teve por

base em sua elaboração o processo vivenciado na escola,  as dificuldades e êxitos obtidos

nessa  experiência.  Houve  necessidade  de  consulta  bibliográfica  para  complementar  as

informações. O conteúdo da cartilha apresenta uma sequência de etapas a serem executadas

na implementação de um viveiro educador, com informações complementares sobre árvores

nativas. O material elaborado é permeado de educação ambiental e de um olhar cultural sobre

a Caatinga(Material suplementar). 

4.7 ANÁLISE DE DADOS

Os textos obtidos a partir das entrevistas foram submetidos à análise do conteúdo

de  Bardin  (2016),  estabelecendo-se  categorias  semânticas  após  leitura  para  melhor

compreensão das informações contidas nos textos. A análise realizada com os dados obtidos

se baseou também na reflexão dos fatos observados e anotados durante o processo. Os dados

coletados por entrevista e/ou diário de campo foram transcritos, mas com anonimato garantido

dos estudantes. O recorte de suas falas, quando necessário para inserção no texto, recebeu a
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seguinte representação: E1, E2, E3 ...

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 AULA DE CAMPO

Com o intuito de promover um contato dos alunos com a flora nativa e ampliar

seus conhecimentos sobre a diversidade da Caatinga, foram ministradas aulas de campo. Estas

aulas  foram  realizadas  na  reserva  legal  do  assentamento  rural  Alvaçã/Goiabeiras  com  a

participação  de  estudantes  de  turmas  de  2º  ano,  no  horário  das  aulas.  Houve  parada  no

translado para comentários e observações de espécies lenhosas. Fomos acompanhados por um

morador do assentamento, que nos auxiliou durante o trajeto na reserva.

Dentro  da  reserva,  houve  momentos  expositivos-dialogados  a  respeito  de

características  de plantas  como  Cordia  oncocalyx  (Allemão);  juazeiro  -  Ziziphus  joazeiro

(Mart); mororó - Bauhinia cheilantha (Bong) Steud.; sabiá - Mimosa caesalpiniifolia Benth;

gameleira - Ficus sp.; chichá - Sterculia striata A. St. Hill e Naudin; jurema-preta - Mimosa

tenuiflora (Willd)  Poir.;  cajueiro  -  Anacardium  occidentale L.;  carnaubeira  -  Copernicia

prunifera (Mill) H. E.; croatá -  Neoglaziovia variegata  (Arruda) Mez; jucazeiro -  Libidibia

ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz; amburana-de-cheiro - Amburana cearensis (Allemão) A.

C. Sm. Os alunos foram estimulados pelo professor a reconhecer essas plantas e atribuir-lhes

algum uso. Alguns estudantes demonstraram familiaridade com o meio natural e puderam

auxiliar na caracterização de algumas árvores e arbustos. 

É relevante que o professor tenha a sensibilidade de valorizar os conhecimentos

prévios  dos  estudantes  para  não  tornar  a  aula  um monólogo.  A aula  de  campo  provoca

curiosidade e disposição participativa dos alunos, comportamentos observados nas três turmas

que participaram das aulas de campo. Vale enaltecer que os fatores não controláveis, comum

numa situação  de  campo,  oferecem oportunidades  importantes  de  aprendizagem que  não

devem ser descartadas,  a  exemplo das plantas  exóticas e animais  que surgiram durante o

percurso e não eram alvo da aula.

Apesar do alvo de estudo ser plantas nativas, surgiram animais durante o percurso,

um sagui  em uma  aula  e,  em outra  aula,  um camaleão.  Isso  enseja  a  reflexão  sobre  as

interações  entre  os  seres  vivos,  a  importância  da  conservação  da  vegetação  para  o
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funcionamento e manutenção dos ecossistemas.  Muitos estudantes nunca haviam visto um

sagui ou um camaleão, e impressiona a reação: as atenções se voltam completamente para os

bichos  e  as  plantas  são,  digamos,  esquecidas.  A presença  das  plantas  lhes  parece  menos

perceptível, corroborando com a ideia da cegueira botânica de Wandersee e Schussler (2002).

Nesse momento cabe aos condutores das aulas de campo ponderações para superar a cegueira

botânica, com destaque para a importância desse componente biodiverso.

As  aulas  teóricas  e  os  seminários  realizados  anteriormente  em  sala  de  aula

contribuíram para  uma  apropriação,  ainda  que  tímida,  de  conhecimentos  sobre  a  riqueza

florística da Caatinga. A opção pela aula teórica antes da aula de campo - uma sequência

comumente adotada no ensino de biologia - deve-se ao fato de julgar que os conhecimentos

prévios contribuiriam de forma significativa para uma melhor assimilação dos conhecimentos

sobre as plantas a serem posteriormente observadas em campo (SCHWANTES et al, 2007).

Para  Alves et al. (2017, p. 8),  esse uso convencional – aula teórica antes e aula de campo

depois,  “demarcam  uma  apropriação  e  interação  mais  significativa  na  atividade  de

aprendizagem, pois a ação foi precedida de uma imagem visual dos temas trabalhados”.  No

entanto,  alguns  autores  como  SILVA e  CAVASSAN  (2005)  propuseram  uma  sequência

invertida - aula de campo antes da teórica - e  consideram que as duas formas sequenciais

ampliam a visão dos alunos em relação à diversidade existente na natureza e permitem a

discussão de diferentes temas, embora o procedimento campo/teoria tenha se mostrado mais

efetivo nesses quesitos, pois permite maior liberdade de pensamento. Seja como for, existe

praticamente uma unanimidade quanto ao expressivo valor didático da aula de campo. Apesar

de minha preferência por aula teórica primeiro, experimentar inverter a sequência pode ser

bom para minha prática docente, pois permitiria uma comparação entre as duas propostas.

Durante  o  percurso  na  reserva,  foi  realçada  a  presença  de  plantas  exóticas  e

invasoras - outra ação além das previstas que se concentravam nas espécies nativas (Fig. 2).

Foi  registrada  a  presença  da  espécie  denominada  popularmente  como  unha-de-cão,

Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne, (Fig. 3) planta africana que assume a forma

de crescimento arbusto ou trepadeira oportunista, natural da Ilha de Madagascar, capaz de

sufocar  árvores nativas da Caatinga como a carnaúba -  Copernicia prunifera  (Mill.)  H.E.

Moore,  e  causar  prejuízos  para  as  comunidades  locais  (SOUSA et  al,  2013).  Buscamos

provocar reflexões sobre o valor da vegetação nativa e os riscos da introdução de espécies

exóticas.  Durante o roteiro,  a  empolgação da turma foi  notável,  com alguns momentos  e

situações de desconcentração, comum nas aulas extra sala.
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Figura 2 - Planta nativa da Caatinga – Caesalpinia ferrea (jucazeiro) na reserva
Alvaçã/Goiabeiras, Ceará-Brasil

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 3- Planta exótica invasora da Caatinga – Cryptostegia madagascariensis (unha-

do-cão) na reserva Alvaçã/Goiabeiras, Ceará-Brasil

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os alunos interagiram entre si e com o professor, registraram a experiência com

muitas fotografias e se mostraram entusiasmados com o ambiente natural, fizeram perguntas

sobre as plantas e houve quem aproveitasse para saborear alguns frutos encontrados no local.

Esses  comportamentos  apresentados  pelos  alunos  corroboram  as  ideias  de  Seniciato  e

Cavassan (2004) que consideram a atividade de campo como estratégia a ser considerada pelo

professor  que  deseja  uma  metodologia  estimulante  e  que,  ao  mesmo  tempo,  assegure  a

condução de aprendizados. E coadunam com as observações de Viveiro e Diniz (2009, p. 4),

ao destacar  que a  atividade de  campo vai  além dos conteúdos,  pois  permite  “estreitar  as
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relações de estima entre o professor e alunos, favorecendo um companheirismo resultante da

experiência em comum e da convivência agradável entre os sujeitos envolvidos que perdura

na volta ao ambiente escolar”.

O momento de exposição dialogada conduzido pelo  morador  do assentamento

propiciou  aos  estudantes  um  olhar  sobre  a  histórica  luta  fundiária  no  semiárido  e  a

organização do assentamento rural. A narrativa se articula com a ideia de cidadania, com a

percepção do protagonismo das lutas sociais, questões que a escola deve incluir no letramento

social  de seus aprendizes (FREIRE, 1996).  O conhecimento vai além dos livros, está nas

pessoas  e  em  suas  vivências,  e  esse  conhecimento  pode  ser  transmitido  pela  oralidade

(ALBUQUERQUE, 2005), como aconteceu de forma rica durante a aula de campo. Conforme

Masagão  (1994),  a  escola  deve  promover  o  contato  dos  estudantes  com os  movimentos

populares,  grupos  ambientalistas  e  associações  que  participam  de  atividades  políticas  e

sociais, de forma a indicar para esses estudantes possibilidades de ações transformadoras.

O  questionário  (APÊNDICE  F)  foi  aplicado  na  turma  da  tarde,  em  que

participaram 26 alunos da aula de campo. A aplicação aconteceu na semana seguinte à aula,

com o intuito de avaliar a experiência e perceber o conhecimento proporcionado no campo.

Responderam 22 alunos, pois quatro não estavam presentes na data da aplicação. 

Na  primeira  pergunta  foi  solicitado  que  o  estudante  listasse  cinco  nomes  de

plantas da caatinga, e em sequência, se sabia o nome científico de alguma delas: 20 alunos

citaram pelo menos uma planta da caatinga, sendo que 13 deles citaram 5 nomes. A ateira -

Annona squamosa (L.), originária das Antilhas e do México, foi citada erroneamente por três

alunos como nativa. É compreensível essa afirmação, uma vez que a ateira está incorporada a

vegetação local e seu fruto é muito apreciado na região. Sobre o nome científico, apenas três

alunos tentaram escrever, resultado até significativo, já que não há o hábito entre estudantes

de nível médio de usar a nomenclatura científica para referir-se aos seres vivos.

Perguntamos na sequência se tinham conhecido alguma árvore nova após a aula

de campo. Um total de 18 alunos respondeu que sim, sendo a Amburana cearensis (amburana-

de-cheiro) a planta mais citada, com 7 indicações, seguida por Mimosa caesalpiniifolia (sabiá)

e  Anacardium occidentale (cajueiro) – com 4 citações cada;  Ficus sp (gameleira),  Cordia

oncocalyx  (pau-branco),  Bauhinia cheilantha (mororó) e  Neoglaziovia variegata (croatá) –

com 3 citações cada. As respostas indicam que a experiência com a aula de campo cumpriu o

objetivo  de  ampliar  o  conhecimento  sobre  a  diversidade  vegetal  da  Caatinga.  Conforme

Carbonell  (2002),  a  mente  tem a  capacidade  de  aprender  e  reter  melhor  as  informações

quando  o  indivíduo  interage  de  maneira  ativa  na  exploração  de  ambientes,  enquanto
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experiências onde o mesmo é passivo tendem a ter impacto de curta duração.

Quando perguntado  a  respeito  da  biodiversidade  da  Caatinga,  foram ofertadas

cinco opções (Fig. 4) e o estudante poderia escolher mais de uma opção. A distribuição das

respostas permite concluir que a maioria considera a Caatinga exuberante (11) e com alta

biodiversidade  (14),  enquanto  4  alunos  assinalaram  que  a  vegetação  Caatinga  tem

biodiversidade bem inferior as florestas tropicais, como a Hileia e a Mata Atlântica (Fig. 4).

Essas três informações estão corretas, pois a Caatinga possui uma biodiversidade inferior à

das florestas tropicais úmidas, mas é a tipologia de FATSS do novo mundo mais biodiversa,

contando com 3.150 espécies de plantas na Caatinga lato senso e 1.700 se considerar somente

a Caatingas sensu stricto (GIULIETTI; CONCEIÇÃO; QUEIROZ, 2006; MORO et al., 2014;

2015;  2016;  QUEIROZ et  al,  2017;  FERNANDES e QUEIROZ, 2018),  além da elevada

diversidade biológica dos animais. 

A  ideia  de  biodiversidade  abordada  no  ensino  médio  trata  das  variações

encontradas nos seres vivos, nos diferentes níveis de organização biológica,  sobretudo, as

diferentes espécies de uma biota (AMABIS e MARTHO, 2013). A aula de campo se mostrou

eficaz para desconstruir a falsa imagem de pobreza de espécies ligada a Caatinga e aguçar a

percepção para a riqueza florística que a mesma possui.

Quando perguntado sobre o que acharam do local da aula de campo, cerca de 81%

(18  alunos)  consideraram  adequado,  dois  assinalaram  que  ofereceu  riscos  e  uma  aluna

assinalou preferir a sala de aula. A reserva do assentamento rural mostrou-se uma boa escolha

para a finalidade definida pelo professor. Não se deve, todavia, desconsiderar os riscos e os

imprevistos que um ambiente natural oferece,  como os espinhos,  comuns na Caatinga,  os

terrenos acidentados e a possível presença de animais, como formigas e vespas. Não deve ser

marginal a discussão sobre o local adequado para a atividade de campo, pois o efetivo sucesso

do aprendizado e a segurança dos estudantes dependem dessa escolha.
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Figura 4 - Como os estudantes consideram a biodiversidade da Caatinga

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A quinta  questão  pedia  para  os  alunos  citarem um exemplo  de  planta  de  uso

medicinal, madeireiro, forrageiro e alimentar. As plantas mais contempladas, respectivamente

foram: aroeira - Myracrondruon urundeuva (Allemao); pau-branco - Cordia oncocalyx; sabiá

-  Mimosa caesalpiniifolia e  cajueiro -  Anacardium occidentale (Fig.  5).  O resultado mais

surpreendente foi a citação majoritária do sabiá como forrageira. Embora a literatura cite o

uso do sabiá como forrageira (MAIA, 2004), seu uso mais disseminado é como madeira e

lenha.  As respostas podem estar associadas ao que lhes falei em aula ou as suas próprias

vivências.

Figura 5 - Citação plantas nativas da Caatinga utilizadas com fins medicinal,
madeireiro, forrageiro e alimentar

Fonte: Elaborado pelo autor.
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As últimas  duas  questões  tinham caráter  avaliativo  sobre  a  experiência  de ter

participado de uma aula de campo. A sexta pergunta pede para atribuir uma nota para a aula

de campo. Todos os alunos que responderam atribuíram uma nota acima de 6, denotando uma

avaliação positiva. A última questão pede para o aluno definir em uma frase essa experiência

de campo. As frases acompanharam a tendência positiva, algumas mais genéricas, como “foi

muito  legal”.  Outras  frases  enalteceram o  ambiente:  “aprender  em ar  livre  o  pensamento

evolui em ordem”. No total, as frases legitimaram a prática.

5.2 SEMENTECA

O banco  de  sementes  está  em constante  construção,  ampliando  a  riqueza  e  a

quantidade de amostras coletadas. Os estudantes contribuíram, coletando amostras em suas

respectivas localidades e trazendo até a escola, onde foram conferidas e armazenadas. Alguns

trouxeram sementes de árvores não nativas da caatinga, como a ateira -  Annona squamosa,

que  foram descartadas  por  não  atender  ao  nosso  objetivo.  No  entanto,  configuraram um

aprendizado valioso, contribuindo para o estudante reconhecer melhor a flora local. 

O material  usado para armazenar as sementes foram garrafas plásticas de PET

(politereftalato de etileno) e polietileno, devidamente higienizadas e identificadas. Apesar dos

cuidados em secar bem as garrafas e fechá-las adequadamente, algumas amostras se tornaram

inviáveis,  seja  pela  natural  deterioração  ou  por  falhas  no  processo  de  armazenamento,

processo  este  delicado  que  exige  conhecimentos  específicos  sobre  o  tipo  de  semente

armazenada, principalmente sua relação com a umidade (MEDEIROS & EIRA, 2006). Some

o fato de a escola não disponibilizar espaço adequado para essa finalidade. Essas limitações e

o  tempo  de  viabilidade  das  sementes  impõe  uma  dinâmica  pedagógica  de  atualização

constante desse material biológico, promovendo o engajamento de novas turmas escolares.

No  momento,  temos  sementes  de  18  espécies:  mororó  -  Bauhinia  cheilantha

(Bong) Steud., sabiá - Mimosa caesalpiniifolia Benth, chichá - Sterculia striata A. St. Hill e

Naudin, jurema-preta - Mimosa tenuiflora (Willd) Poir., cajueiro - Anacardium occidentale L.,

carnaubeira  -  Copernicia  prunifera (Mill)  H.  E.,  jucazeiro  -  Caesalpinia  ferrea Mart.,

amburana-de-cheiro -  Amburana cearensis (Allemão) A. C. Sm,  pau-d'arco -  Handroanthus

impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos, aroeira - Myracrondruon urundeuva (Allemao), pajeú -

Triplaris  sp,  timbaúba  -  Enterolobium  contortisiliquum  Morong.,  pau-branco  -  Cordia

oncocalyx  (Allemão),  pau-mocó  –  Luetzelburgia  auriculata (Allemão)  Ducke,  juazeiro  -

Ziziphus joazeiro (Mart), mutambeira - Guazuma ulmifolia Lamarck, catanduva - Pityrocarpa
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moniliformis (Benth.)  Luckow  & R.W.  Jobson,  pereiro  –  Aspidosperma pyrifolium Mart,

canafístula - Senna sp.

A fenologia de outras  espécies  tem sido observada com a intenção de coletar

outras amostras para adicionar ao que já temos. Das amostras adquiridas, foi particularmente

difícil conseguir aroeira e canafístula, duas árvores bem populares na Caatinga por seus largos

usos medicinal e forrageiro/paisagístico, respectivamente. Solicitei de forma específica aos

estudantes a coleta dessas sementes e discutimos em sala as possíveis causas dessa dificuldade

em  encontrar  essas  árvores  tais  como  a  diminuição  da  ocorrência  no  município,  o

desconhecimento dos alunos e, também, a importância de iniciativas de conservação, como o

projeto desenvolvido na escola.

5.3 VIVEIRO EDUCADOR

Um dos melhores exercícios de cooperação entre os estudantes foi a preparação e

delimitação  do local  do  viveiro  de  mudas.  Toda  uma turma  de  2°  ano  foi  envolvida  no

processo,  sendo  observados  aspectos  como  descontração  e  entusiasmo  na  realização  das

tarefas, comportamento típico de atividades extrassala. Foi possível observar nos alunos um

grande apreço por espaços não formais, algo que os tire da sala de aula, o que eles costumam

chamar  de  “aula  diferente”.  As  tarefas  de  demarcação  espacial,  capina  e,  mais  tarde,  de

elaboração  de  uma  estrutura  de  sombreamento  revelaram  uma  pertinente  e  desejada

sociabilidade, estreitando laços entre alunos e entre estes e o professor. Para Dayrell (1996), a

escola é um espaço de eloquente interação social e momentos assim fomentam esta vocação

escolar, atendendo a anseios discentes por vivências lúdicas e afetivas.

Muitas  atividades,  como  o  translado  da  matéria  orgânica  e  a  estrutura  de

sombreamento, foram realizadas com a participação de um grupo de estudantes do turno da

manhã - um grupo mais restrito de 15 participantes - que aderiu com entusiasmo e de forma

voluntária a convocação para participar dessa empreitada pela valorização e conservação da

Caatinga. Esses 15 participantes pertenciam a uma turma de 3º ano da manhã, que faziam

parte da mesma turma de 2º ano que no ano anterior tinham participado de diversas atividades

iniciais  já  citadas,  como  aula  de  campo,  delimitação  do  espaço  do  viveiro  e  coleta  de

sementes. Deu-se, assim, um trabalho continuado. Tivemos uma agenda de atividades em que

esse grupo comparecia às terças à tarde, de forma a envolvê-los com a ideia do projeto e com

o trabalho coletivo. 

O trabalho de construção do viveiro educador favoreceu o desenvolvimento de
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habilidades manuais, já que está ligado ao manuseio de ferramentas e elaborações artesanais,

como construir o teto do viveiro (Fig. 6). As tarefas trouxeram aprendizados ligados à ideia de

colaboração, inerentes à natureza das tarefas, pois não podiam ser feitas de forma individual,

fomentando a interação entre os participantes. Para os autores Coll Salvador (1994) e Colaço

(2004)  apud Damiani  (2008),  atividades  colaborativas  trazem ganhos  em  termos  de

socialização, incluindo aprendizagens de comunicação e convivência, controle dos impulsos

agressivos, adaptação às normas estabelecidas e superação do egocentrismo. 

Vale ressaltar que não foi prometido nota para quem participa. O aluno, muitas

vezes, é levado a realizar uma atividade pela bonificação, não por seu significado. Entendo

que essas práticas são mutiladoras na tentativa de formar sujeitos ativos. O que se pretende é

estimular uma aprendizagem significativa e uma avaliação mais qualitativa do processo, com

valores embutidos, como preza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (lei 9394/96). 

Para prover a água necessária, fiz parceria com o colega professor de física, que

planejou  um  sistema  de  irrigação  eficiente  (Fig.  6).  A  ideia  foi  produzir  um  sistema

automático  para  solucionar  a  ausência  de  pessoas  nas  férias,  fins  de  semana  e  feriados,

programando a rega em dois horários, seis da manhã e seis da tarde. Até o presente, o sistema

tem sido útil por trazer água para próximo do viveiro, mas não tem funcionado de forma

automática,  como previsto inicialmente,  sendo praticada a  irrigação de forma manual  por

estudantes  e  professor.  Considero  salutar  a  parceria  por  engajar  outro  professor  e  trazer

interdisciplinaridade ao projeto, bem como o interesse dos professores de matemática em ver

o desenvolvimento do projeto. Uma professora de ciências humanas, que leciona Sociologia e

Filosofia, mostrou atenção ao projeto, inclusive usando informações e imagens para um curso

de especialização que estava a fazer. 

O viveiro contribuiu para amenizar “o carácter estanque das disciplinas”, como

afirma Pombo (2005). Conforme a autora, a interdisciplinaridade se faz a partir do interesse

real  por  aquilo  que  o  outro  faz,  com  disposição  em  colaborar  com  o  trabalho  comum,

comportamento  observado  nos  professores  citados.  A  colaboração  também  veio  de

funcionários  da  escola,  que  contribuíram com seus  saberes  e  disponibilidade.  O  porteiro

contribuiu com a construção do viveiro e o vigia, com a irrigação nos fins de semana.
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Figura 6 - Implementação do viveiro na escola. A. Delimitação e desmate do espaço
escolhido; B. Preparação e manejo da matéria orgânica; C. Estrutura de sombreamento

do viveiro; D. Sistema de irrigação

   Fonte: Elaborado pelo autor.

Inicialmente, conseguimos produzir apenas uma muda de timbaúba. As sementes

não germinavam quando colocadas diretamente em saquinhos. O ajuste encontrado foi fazer

sementeiras. Dessa forma, obtivemos um considerável êxito. Nosso propósito inicial tem um

foco na variedade e não na quantidade de mudas produzidas. A meta estabelecida era produzir

mudas de cinco espécies diferentes. Até o presente, foram produzidas mudas de pereiro (4),

chichá (6), amburana-de-cheiro (5), sabiá (1), pau-d'arco (4), pau-mocó (5), canafístula (5),

além da Timbaúba (1) já citada, totalizando oito espécies, de 6 famílias diferentes (Tabela 1).

Assim, temos uma quantidade maior de amostras de plantas para discutir com os estudantes, o

que satisfaz a missão do projeto de valorizar a diversidade da Caatinga. 

O desenvolvimento do projeto tem sido uma caminhada de aprendizado em que os

erros  são  fatores  pedagógicos  pertinentes  ao  processo,  provocando  no  pesquisador  a

sensibilidade de reorientar suas práticas para torná-las mais efetivas e adequadas ao que se

deseja alcançar. As leituras, claro, otimizam por demais o fazer. Para determinadas espécies, a

obra de Gerda N. Maia,  “Caatinga: árvores e arbustos”, foi um manual eficaz, auxiliando

desde a coleta aos cuidados com as mudas.

DC

A B
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Tabela 1 - Espécies de mudas presentes no viveiro educador
FAMÍLIAS e Espécies Nome popular Nº de mudas

produzidas
Nº de mudas

transplantadas
CAESALPINIACEAE 
Senna sp

canafístula 5 0

MALVACEAE
Sterculia striata A. St. Hill e Naudin

chichá 6 3

MIMOSACEAE 
Enterolobium contortisiliquum Morong

timbaúba 1 1

Mimosa caesalpiniifolia Benth sabiá 1 1
FABACEAE - PAPILIONOIDEAE 
Luetzelburgia auriculata Ducke              

pau-mocó 4 1

Amburana cearensis A. C. Sm amburana 5 0
BIGNONIACEAE 
Handroanthus impetiginosus  Mattos  

pau-d'arco 4 2

APOCYNACEAE                                   
Aspidosperma pyrifolium Mart                

pereiro 4 2

Fonte: Elaborado pelo autor.

As  mudas  se  desenvolveram razoavelmente  bem,  apesar  do  ataque  de  alguns

insetos. Foram transladadas para o espaço da própria escola sete mudas: duas de chichá, uma

das  demais,  incluindo  sabiá,  timbaúba,  pau-d'arco,  pereiro  e  pau-mocó  (fig.  7).  A escola

apresenta alguns problemas.  O espaço que circunda as salas vez ou outra  é  invadido por

animais herbívoros, que atacaram a timbaúba. Depois desse incidente, optei por colocá-las no

espaço  interno,  menor,  porém  mais  restrito.  Outro  problema  já  mencionado  é  o  solo

pedregoso. A maioria das plantas de nosso viveiro são mais adaptadas a ambientes arenosos. A

drenagem é bem ruim, então, quando chove forte, alaga tudo como chegou a acontecer. A

escola pública é um laboratório em que não é possível programar as condições. Essa realidade

proporciona um desafio constante no fazer pedagógico que o professor planeja e, via de regra,

replaneja. Diante dos muitos obstáculos encontrados, é preciso ter perseverança e, acima de

tudo, acreditar naquilo que está empreendendo: a convicção é um componente importante e,

por vezes, imprescindível desse fazer pedagógico.

Figura 7 - O processo de produção de mudas. A. Sementeca na escola; B. Germinação de
pereiro na sementeira; C. Repicagem e cuidados com as mudas; D. Muda de sabiá

transplantada no terreno da escola

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Duas mudas, uma de chichá, outra de pau-d'arco, foram transladadas para uma

área rural arenosa, mais apropriada para as duas espécies, e onde a ocorrência de ambas é

pouco frequente. É preciso ajustar esse tempo de translado para o campo. Não conseguimos

fazer um controle cronológico mais rigoroso com datas de plantio, germinação e saída, ajustes

necessários que pretendemos executar em produções futuras. 

O cuidado com as sementeiras  exigiu, de minha parte como professor, instruções

claras  sobre  a  forma  de  irrigação  e  a  diferenciação  entre  mudas  e  ervas  daninhas.  Uma

estudante arrancou umas mudas da sementeira por acidente, outros jogaram água de forma a

causar pequenas erosões. Consideramos que esses erros fazem parte naturalmente do processo

educativo, inclusive do professor, que deve ficar atento para o aprendizado trazido por estes

contratempos e ter cuidado para não desestimular os estudantes por seus equívocos cometidos

durante o processo. 

Sementes  de juazeiro,  catanduva e aroeira  não germinaram. Tal  fato oferece a

oportunidade de explorar o espírito investigativo dos estudantes. Todavia, com as turmas que

trabalhamos até o momento, não foi planejado atividades com ênfase nessa abordagem. Como

o viveiro educador permanecerá ativo, pretendemos, com novas turmas, organizar equipes que

adotariam uma planta da Caatinga de forma a elaborar etapas, com estratégias em função da

germinação das sementes da planta adotada,  exigindo leitura e raciocínio do estudante.  O

viveiro educador apresenta o potencial  de fomentar  práticas  de ciências e  apropriação do

método científico, elevando o letramento científico do aluno. 

Em aulas de ecologia e botânica, as turmas são convidadas ao viveiro, onde o espaço

propicia, a partir de explanações dialogadas, a promoção do conhecimento e valoração da

caatinga, com boa receptividade dos estudantes. Esses usos e comportamentos atestaram o

emprego do viveiro educador com plantas nativas da Caatinga como bom tema gerador de

discussões ambientais como apontado por Batista (2017).

5.4 “SEU OLHAR MELHORA O MEU”

Considerei  importante  na  avaliação  do  trabalho,  ouvir  os  estudantes  que

participaram de diversas atividades do projeto no percurso de dois anos. Estudantes que já

concluíram o ensino médio. Queria ver suas impressões, sugestões e críticas. Com diz o poeta

e músico Arnaldo Antunes, “seu olhar melhora o meu”. Os diferentes olhares e as diferentes

perspectivas  tornam  a  avaliação  mais  pertinente.  Para  tanto,  realizei  uma  entrevista

semiestruturada com seis estudantes, cinco homens e uma mulher. As perguntas, previamente
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elaboradas para seguir um itinerário, não suprimiram o caráter informal de uma conversa,

permitindo aos estudantes se sentirem à vontade e responderem com naturalidade. 

As perguntas utilizadas para facilitar e orientar o diálogo foram: 1) por que você

aceitou participar do projeto? Qual a sua motivação? 2) Das atividades que participou (pode

citar algumas), quais você gostou mais? 3) como você descreveria a vegetação da Caatinga?

4) que importância você atribui ao projeto, que tenta desenvolver um viveiro educador numa

escola?  5)  que  sugestões,  dicas  você  daria  ao  projeto  mediante  sua  participação?  6)  que

proposta  faria  para  a  política  de  conservação  da  Caatinga?  No  final,  eu  indagava  se  o

entrevistado queria  proferir  algo de forma espontânea.  Mediante o contexto das falas dos

participantes ou um assunto que surgiu no percurso, alguma pergunta pontual foi acrescida

durante a entrevista com intuito de extrair mais impressões dos entrevistados e fornecer mais

informações a este pesquisador. Para fazer referência a cada estudante sem comprometer o

anonimato, empregarei a letra E seguida de número (E1, E2, E3, E4, E5, E6).

Em relação  aos  motivos  que  levaram os  entrevistados  a  participar  do  projeto

viveiro  educador,  foi  possível  distribuir  as  respostas  em  três  categorias  semânticas:  1)

preservação e afeição à caatinga, 2) aprender e contribuir com o projeto, 3) relacionamento

com colegas e professor (Tabela 2). 

Tabela 2 -  Motivações declaradas pelos estudantes para participar do projeto viveiro
educador

    Item da                                           Categorias de análise de conteúdo
    entrevista                                       “Entre aspas exemplo de reposta dada pelos alunos”                                
                                                             1. Preservação e afeição à caatinga
                                                             E1: “Eu vi que era uma forma de preservar o pouco                                    
                                                             da nossa vegetação que ainda resta”
                                                             E3: “A gente tem que cuidar da mãe natureza”
                                                             E5: “Sempre tive contato com a fauna e a flora local. E uma das minhas     

paixões é a mesma”         
                                                             E6: “...íamos fazer as mudas para distribuir nas casas                              

                                         [...] para cada pessoa ter um pedacinho da caatinga”
                                                             2. Aprender e contribuir com o projeto 
1)Por que você aceitou participar        E2: “Eu não sei nada de agricultura[...] Eu quis                                            
do projeto? Qual a motivação?            participar por que eu quis aprender e também ajudar o senhor”                    
                                                             E5: “Fui criado desde os nove anos no sertão [...] quis contribuir com os    

meus conhecimentos”      
                                                             E3: “Eu vi uma oportunidade de aprender ali, sabe,                                    

                             aprender sobre as plantas, como se cultiva”  
                                                             3. Relacionamento com colegas e professor
                                                             E4: “Comecei a participar desse projeto por que eu e o professor a gente é  
                                                             amigo. Eu também achei interessante o viveiro. Resolvi participar junto    

                                com os colegas”                                                
Fonte: Elaborado pelo autor.

À época em que participavam das atividades do viveiro, apenas um dos estudantes
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entrevistado era residente na zona rural, o estudante E5. Enquanto os alunos citadinos, no

geral, mencionaram a disposição em aprender sobre plantas e cultivo, E5 mostra disposição

em contribuir com seu conhecimento a respeito da flora nativa, além de mostrar afeição pela

mesma. Essas diferenças enriquecem um grupo e geram uma possibilidade de troca de saberes

entre estudantes que pretendo incentivar mais na sequência de trabalhos com o viveiro. Vale

destacar a afirmação de E2, que alegou como motivação o fato de achar interessante minha

preocupação com a “identidade da caatinga”, no sentido dela ser visível, reconhecida como

vegetação única. Em suma, as respostas evidenciam as muitas facetas e motivações que um

viveiro educador pode gerar.

Ao se perguntar sobre “De quais atividades que participou você gostou mais”,

podemos inferir que a sociabilidade é um ganho percebido nas respostas de E1 e E3, embora

de maneira diferente. Para E1, que contribuiu principalmente regando o canteiro, “foi uma

forma de se aproximar mais dos envolvidos e do próprio professor responsável”, denotando

um fomento na interação social.  No caso  de E3,  o  ganho parece ter  vindo em forma de

superação: “Eu aprendi trabalhar um pouco mais em equipe [...] às vezes, eu não me sinto

bem trabalhando em equipe. Acho que alguém vai acabar com minha parte, tal... mas lá eu

percebi que não é assim”. O estudante E3 ainda declarou melhoras na habilidade manual em

“construir  coisas”  e  a  “ter  um pouco mais  de paciência” por  participar  da construção da

estrutura do viveiro, revelando-se uma atividade muito salutar para o indivíduo em diferentes

dimensões. Confirmando os benefícios postulados por Coll Salvador (1994) e Colaço (2004)

para atividades colaborativas. 

Os estudantes E2, E4 e E6 destacaram o lado lúdico das atividades realizadas e

lembraram de algumas delas, como a aventura de pegar areia no rio e montar a estrutura do

viveiro: “Apesar de tá sendo uma coisa boa (importante), foi divertido, foi engraçado, a gente

brincou”,  declarou a estudante E6. Esse ingrediente lúdico,  confirmado pelas observações

feitas quando eu estava com eles, é um atrativo relevante para o trabalho com jovens, que

anseiam por encontrar isso na escola. E, claro, fortalece os vínculos entre os participantes. O

estudante E5 preferiu destacar a gratificação de ver o resultados: “Quando eu cheguei aqui em

janeiro e vi as mudas desenvolvidas, já grandinhas, foi muito gratificante”. A educação está no

processo, mas é estimulante demonstrar resultados. A ausência deles, porém, pode provocar

desânimo nos integrantes do projeto.

A percepção dos entrevistados sobre a Caatinga foi inquirida pela pergunta “como

você descreveria a vegetação de caatinga?” Essa pergunta, mais geral, faz-se necessária para

ver como os estudantes que terminam o ensino médio internalizam a vegetação nativa local.
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De acordo com a análise das respostas, estabelecemos as seguintes categorias semânticas: 1) a

caatinga é  diferente,  bela  e  única,  2)  a  caatinga  é  forte  e  admiravelmente  adaptada,  3)  a

caatinga é parte de nossa cultura (Tabela 03). O entrevistado E4 desviou o foco da pergunta, e

acabou falando sobre seu compromisso em cuidar das plantas após participar do projeto:  “Eu

descreveria assim, que eu tenho que cuidar mais das plantas. Antes eu não ligava”.

Os estudantes demonstraram terem internalizado bem a ideia de uma vegetação

muito  peculiar  e  adaptada a  períodos de  escassez,  e  conseguiram perceber  beleza  no seu

aspecto  xeromórfico.  Mas  o  aspecto  cultural  da  caatinga  não  passou despercebido,  como

destacou  o  estudante  E2,  ao  mencionar  o  conjunto  de  livros,  músicas,  cordéis  e  filmes

relacionados a  mata branca.  Concordo com ele,  a  gente compartilha a  caatinga em nossa

cultura. O termo bioma, sublinhado nas falas, é muito empregado nos livros de ensino médio

para referir-se  a  caatinga,  é  provável  que esse equívoco seja  reproduzido até  mesmo por

professores. Como apresentado na introdução, a Caatinga é um tipo de vegetação que pertence

ao bioma das FATSS, Florestas e Arbustais Tropicais Sazonalmente Secos. 

Tabela 3 - Como os alunos entrevistados descrevem a vegetação caatinga
    Item da                                           Categorias de análise de conteúdo
    entrevista                                       “Entre aspas exemplo de reposta dada pelos alunos”                                
                                                            
                                                               1. A caatinga é diferente, bela, única e nossa
                                                               E1: “Muito rica, muito linda. Ela tem algo especial [...]                              

                                                 Uma beleza diferentes das demais”                  
                                                               E2: “Ela tem uma identidade única, ela é diferente de                                

                                                 tudo, de todas […] Tem coisa que só tem na caatinga”.
                                                               E3: “Posso descrever ela como apenas nossa. A caatinga                 

                                                 só existe aqui no nordeste. Acho que os nordestinos     
                                                deveriam se sentir orgulhosos de possuir  esse bioma”

                                                              2. A caatinga é forte e admiravelmente adaptada                                    
3)Como você descreveria                     E5: A caatinga é algo mágico […] Uma das principais                              
a vegetação caatinga?                           coisas que a gente percebe é a maneira  como ela se                                

                                               adapta ao clima. Quando cai as primeiras gotas de        
                                                  chuva, […] você percebe o desabrochar de toda flora.     
                                                 Quando  para de chover, elas  ficam secas, perdem as    

                                                              folhas para armazenar água.                                                           
                                                              E6: “ Acredito que seja bem forte, por aguentar a seca e                            

                                                  tal. Cai um pinguinho d'água e fica tudo verde de novo”.

                                                              3. A caatinga é parte de nossa cultura
                                                              E2: “ Temos os filmes, os livros, os cordeis que falam                             
                                                              muito da caatinga, da seca. É algo que não é construído                      
                                                              só na biologia, mas também na cultura.[…] Dá pra ver,                           
                                                              que a gente compartilha na nossa cultura o bioma. ”                                    
Fonte: Elaborado pelo autor.

A quarta  pergunta  indaga  que  importância  você  atribui  ao  projeto,  que  tenta

desenvolver  um  viveiro  educador  numa  escola?  Observando  as  respostas,  foi  possível
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estabelecer as categorias semânticas: 1) o projeto promove conscientização para preservação e

valorização da caatinga, 2) o projeto promove contato com a natureza e sociabilidade, 3) o

projeto oferece aprendizado e dinâmica às aulas (Tabela 4). Houve elogios tipo “muito bom”,

“demais”, e desejo de mais apoio por parte da escola. As respostas sugerem uma aprovação

muito consistente ao projeto e a confirmação de postulados do viveiro,  como o ensejo de

contato com a natureza e os benefícios decorrentes.

Tabela 4 - Importância atribuída pelos estudantes ao projeto viveiro educador na escola
    Item da                                           Categorias de análise de conteúdo
    entrevista                                       “Entre aspas exemplo de reposta dada pelos alunos”                                
                                                                 1. O projeto promove conscientização para                             

                                                    preservação e valorização da caatinga                                                  
                                                    E5: “... a principal importância é a conscientização das pessoas que     
                                                    moram nessa região […] A gente percebe  o desmatamento desenfreado
                                                    […] uma dada devastação desse bioma em alguns trechos. […] Esse   
                                                    projeto visa conscientizar os alunos a preservar o meio em que eles     
                                                    vivem, preservar os espécimes […] quem sabe a gente   tem              
                                                    futuramente profissionais em nosso município mais interessados no     
                                                    bioma regional.  E6: “A gente já perdeu muito da caatinga e ainda         
                                                    continua perdendo. Até porque é vindo mais planta de fora e a gente dá 
                                                    mais valor o que vem de fora do que o que é daqui. A partir de um 
                                                    projeto desse, a gente começa a valorizar um  pouco mais a nossa 
                                                    caatinga”

4) que importância você atribui                E1: “um projeto assim ajuda a gente a valorizar o pouco                         
ao projeto?                                                que a gente ainda tem de caatinga, nosso ambiente”                                 
                                                         
                                                                 2. O projeto promove contato com a natureza e   sociabilidade
                                                                 E2: “...nós  não nos prendemos  simplesmente a tecnologia. O jovem 
                                                                 hoje em dia tá muito atrelado a tecnologia[…] as pessoas que            
                                                                 participaram poucas já tinham ido num viveiro, tinham contato com a    

                                                           natureza, pegar numa enxada, como é que faz um adubo”. 
                                                                 E3: “é uma atividade que inclui a pessoa num grupo                             

                                                    social e também tem  colaboração de todos[…] tem    
                                                                 pessoas que não querem se enturmar[…] Eu vejo nesse                       

                                                           projeto a possibilidade que as pessoas possam sair dessa   
                                                                 bolha e começar a interagir com as pessoas ao redor                                 

                            dela”.                                                     
                                                                 3. O projeto oferece aprendizado e dinâmica às aulas 
                                                                 E4: “ acho que é a aula mais dinâmica, sair daquela                             

      mesmice da sala de aula”
                                                                 E2: “A semente que o senhor falou, que tinha que botar                 
                                                                 em agua morna ... Tudo isso agente ia aprendendo”                                  
Fonte: Elaborado pelo autor.

A quinta  questão  quis  saber  que  sugestões,  críticas,  dicas,  o  estudante  daria  ao

projeto.  É importante esse retorno para possíveis ajustes e inovações na continuidade dos

trabalhos. Alguns estudantes sugeriram mais participação da escola, de gestores e professores:

“tentar reunir toda escola para ajudar no projeto” (E1), “eu gostaria que todos os professores

ajudassem,  não é  uma questão  só duma matéria,  é  uma questão  da  natureza”  (E3),  “que

passassem (gestores) a valorizar mais o projeto, pro projeto se expandir” (E5). Demonstra-se,
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dessa forma, a percepção da ausência de uma integração maior entre o projeto e a gestão

escolar.  De fato,  essa integração pode ser maior,  mas a atual gestão da escola não impôs

nenhum obstáculo a implantação do viveiro. No entanto, é possível melhorar a ideia de que a

estrutura  construída  pertence  à  escola  e  que  faz  parte  de  um  plano  geral  de  educação

ambiental,  não  só  uma atitude  isolada.  Conforme afirma Pegoraro  (2003), uma atividade

isolada  pode  não  ser  considerada  educação  ambiental,  mas  apenas  um  momento  não

concatenado com todo o processo de educação ambiental.

Alguns alunos falaram em ampliação do projeto dentro da escola e expansão para

outras escolas: “seria bom aumentar o tamanho do espaço. […] aumentar aquilo ali e doar

planta pra quem quiser” (E6), “Minha dica é ter um espaço maior, mais amplo” (E4), “Uma

boa  crítica  seria  exportar  essa  ideia  para  órgãos  competentes  do  estado,  da  educação  e

passarem a expandir para outras escolas”(E5). Certamente seria um impacto positivo ver o

viveiro educador incorporado a uma política educacional pautada numa educação ambiental

contextualizada. 

O estudante é E2 sugere o viveiro educador como uma atividade extraturno, algo

adicional a carga horária normal: “eu sugeria que verdadeiramente isso virasse uma atividade

do colégio. Uma atividade, como posso dizer, de turno, uma pessoa que estuda de manha vir

trabalhar aqui,[…] uma atividade extra”. De certa forma, foi o que propomos a turmas da

manhã, para que, de forma voluntária, dispusessem-se a estar na escola à tarde uma vez por

semana.  Todas  as  críticas  serão  levadas  em consideração  na  busca  do  aprimoramento  de

nossas práticas com viveiro educador.

A sexta pergunta carrega certa complexidade, estendendo o assunto para a dimensão

política. Não dá para dissociar educação ambiental de política ambiental. Para conservar a

Caatinga, faz-se necessário um comprometimento do Estado e dos entes federados. Então,

perguntei aos entrevistados que propostas fariam para a política de conservação da Caatinga.

Divulgação e arborização foram proposições elencadas: 

“Plantar  árvores  da  própria  Caatinga  na  cidade.[…]  criar  parques  com  plantas

nativas, criar órgãos de proteção, criar campanhas para incentivar a população a cuidar da

caatinga,  falar  mais  na  escola”  (E1),  “apresentaria  um projeto  que  não  só  mobilizasse  o

colégio,  mas também as  pessoas  de fora,  mostrasse nossas  árvores.  Fazer  seminário  pras

pessoas conhecer, não só os velhos. Os jovens pouco sabem sobre a caatinga. Eu incentivava

as pessoas a conhecerem, a adotar em frente a sua casa, em seus terrenos, em vez de plantar o

nim,  plantar  pau-branco,  sabiá”(E2).  Para  o  entrevistado E2,  basicamente  os  mais  velhos

conhecem  a  caatinga.  É  uma  percepção  intrigante  e  preocupante.  A considerar  válida  a
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assertiva, parece confirmar, em certo grau, as ideias de Pivelli e Kawasaki (2005), de que

existe um distanciamento crescente do ser humano com o mundo natural. O distanciamento

vai  gerando  desconhecimento  e  desinteresse.  Dessa  forma,  consoante  o  já  aludido  por

Pegoraro (2003), sem conhecer a Caatinga, sem ter contato com ela, fica difícil valorizá-la e

se comprometer com sua proteção. 

O entrevistado E3 fez proposição semelhante, com inclusão do viveiro educador na

proposição: “iria conscientizar as pessoas, com campanhas ou até mesmo com esses projetos

(viveiro educador), sabe. Instalar em escolas, não só em escolas”. E4 não fez proposições,

achou  a  pergunta  difícil.  Quanto  à  E6,  “é  aquela  coisa  de  sempre,  da  preservação,  […]

replantar ou então realmente cuidar, preservar a caatinga... não fazer aquelas queimadas que

acontecem. Aqui a gente só se ver nim, onde se passa só ver nim. Você mesmo já disse que

tira fertilidade dos pássaros”. Chama a atenção a referência por dois entrevistados, E6 e E2,

ao nim -  Azadirachta indica  A Juss, planta indiana utilizada largamente na arborização de

nosso município. Nas aulas de campo e em sala abordamos o risco à flora nativa de uma

planta invasora. 

O entrevistado E5 fez reflexões sobre as baixas taxas de conservação da vegetação

Caatinga. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), cerca de 7,5% da caatinga

se encontra em unidades de conservação, menos de 1% em unidades de proteção integral

como Parques, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas (MMA, 2018). Para E5, um dos

motivos é o olhar pejorativo que se construiu:  “A gente sabe que esse bioma é pertencente a

região Nordeste. Ele é visto com certo desprezo por algumas regiões do país até mesmo pelo

fato  de  ser  conhecida  como uma  região  escassa,  sem muitos  recursos.  Não  é  dada  uma

importância  significativa por parte dos órgãos de defesa que se encontram na região Sul,

Sudeste”. Não dá para negar que os meios de comunicação em massa, com suas novelas e

telejornais, ajudaram a pintar um quadro não muito agradável da vegetação caatinga. Vale

ressaltar, porém, que, segundo o MMA, as áreas de conservação na Caatinga aumentaram no

período de  2010 a  2016.  Espero  que  essa  tendência  de  proteção a  sua  biodiversidade  se

confirme nos próximos anos e que, concomitantemente, diminuam as formas de agressão.

Quanto à fala espontânea, a maioria se concentrou em reforçar falas anteriores de

apoio a Caatinga e ao projeto: “Só que continue com o projeto. Não desista. É muito bom o

projeto que você tá fazendo” (E6), “A caatinga é linda […] As pessoas deviam vir para cá não

só pelas praias, mas também pela caatinga, as plantas e os animais” (E3). 
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação  de  um viveiro  educador  no  espaço  da  escola  mostrou-se  uma

estratégia  viável  para  promover  e  valorizar  a  Caatinga,  com  grande  capacidade  de

mobilização  estudantil, com uma recepção agradável e consistente. As etapas do processo,

embora  demande  alguns  ajustes,  foram  apropriadas  e  pertinentes.  Depois  de  observar  a

participação, de coletar os dados com o questionário e de analisar as entrevistas, é possível

ratificar,  mais  uma vez,  que  um viveiro  educador  é  um bom tema gerador  de discussões

ambientais e uma estratégia educacional bem recebida e bem avaliada pelos estudantes. O

ensino de Biologia 

A minha inegável  e  profunda admiração pela  Caatinga  foi  uma motivação no

desenvolvimento desse projeto, admiração presente em cada atividade realizada com meus

alunos. O aluno registra e aprende um tanto esse sentimento e parece tão significativo quanto

qualquer  outro  conhecimento,  pois  internaliza  na  sua  formação.  A mim,  como professor,

coube confirmar que acreditar nas estratégias e metodologias adotadas no fazer pedagógico

produz bons resultados e torna a prática docente salutar e empolgante. O viveiro educador

desenvolveu um papel importante na dinâmica de minhas aulas de Biologia por propor uma

ação concreta e reflexiva e, também, contextualizada no meio natural em que a escola reside,

associando o ensino desta ciência à prática cidadã de professor e alunos. 

Aos  educandos  e  colegas  educadores,  recomendo  a  leitura  da  cartilha  que

confeccionei, o produto educacional de meu trabalho, que oferece um guia para implantação

de um viveiro educador. Mais do que isso, contem as impressões de minha experiência no

processo de estabelecer um viveiro na escola, com a sensibilidade da educação ambiental e a

promoção da Caatinga imbutidos. 

O  viveiro  educador  tem  um  aspecto  intrinsecamente  dinâmico  de  constante

recomeço.  Aula  de campo,  coleta  e  armazenagem de sementes  e  produção de  mudas são

atividades  que  continuarão  com  outras  turmas  e  a  experiência  adquirida  nesse  trabalho

norteará melhores escolhas e ações mais conscientes. No mais, reiterar o compromisso de

educador com os princípios da educação ambiental e a disposição em promover a Caatinga.
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APÊNDICE A - Termo de Autorização da Pesquisa

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA - PROFBIO

Eu, Francisco Flávio Rodrigues, objetivando fazer um estudo sobre a relevância

de um viveiro escolar para o conhecimento e conservação da flora da caatinga, junto com

minha orientadora profa. Dra. Andréa Pereira Silveira, solicitamos a autorização do gestor da

instituição  _______________________________________  para  a  realização  da  pesquisa

intitulada “Conhecimento e conservação da flora da Caatinga através da construção de

um viveiro educador”.

Eu,  ________________________________________,  gestor  da  instituição

supracitada, portador de RG nº __________________________, estou ciente das informações

recebidas e de acordo com a coleta de dados da pesquisa e certo que não haverá nenhum risco

causado pela liberação do estudo. Ainda, estou consciente de que os resultados serão usados

somente para fins científicos, não havendo nenhuma despesa ou gratificação para participação

da referida pesquisa, e de que terei acesso aos resultados publicados em periódicos científicos.

Local e data:_____________________________________________

_________________________________________________

Gestor (a) da instituição
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a Estudantes Adultos

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA - PROFBIO

Eu, Francisco Flávio Rodrigues, concludente do mestrado profissional em Ensino

de  Biologia  pela  Universidade  Estadual  do  Ceará  (UECE)  -  localizada  na  Av.  Dr.  Silas

Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, CEP: 60.714.903 - estou desenvolvendo

um estudo que objetiva proporcionar conhecimento e valorização da vegetação caatinga a

partir da construção de um viveiro educador, com e para alunos do ensino médio. Assim,

convido-lhe a participar da pesquisa intitulada “Conhecimento e conservação da flora da

Caatinga  através  da  construção  e  utilização  de  um  viveiro  educador”,  por  meio  de

atividades  extra  turno  relacionadas  ao  viveiro  educador,  tais  como  capina,  coleta  e

catalogação de sementes, cuidados e plantio de mudas. Os riscos, que são mínimos, estão

relacionados ao contato com ambiente natural, que possui variáveis que não dá para controlar,

como a presença de insetos, sobretudo formigas. As ferramentas, como enxadas ou serrotes,

serão manuseadas com cuidado para evitar acidentes.

Desde já, informo-lhe que os dados serão apresentados ao Mestrado, podendo ser

utilizados também em eventos e publicações científicas. Porém, dou-lhe a garantia de que

suas informações serão resguardadas de forma anônima.

Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe que meu celular/whatsapp é

(88)  9  92171729  e  e-mail:  choralegria  @yahoo.com.br.  Caso  queira  fazer  contato  com o

Comitê de ética de pesquisa(CEP) com seres humanos da UECE, o fone é (85) 31019890.

Local e data:_______________________________________________

__________________________________________________________

Assinatura

mailto:choralegria@yahoo.com.br
mailto:choralegria@yahoo.com.br
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APÊNDICE C - Termo Assentimento Livre e Esclarecido a Estudantes Menores

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA - PROFBIO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Conhecimento e conservação

da flora da Caatinga através da construção de um viveiro educador”. Caso você autorize,

participará de atividades de manejo de matéria orgânica, manipulação de sementes, capina e

outras atividades afins, às terças no período da tarde. A sua participação não é obrigatória e, a

qualquer  momento,  poderá desistir  da participação.  Tal  recusa não trará  prejuízos em sua

relação com o pesquisador ou com a escola. Tudo foi planejado para minimizar os riscos de

sua participação. Caso sinta algo desagradável poderá interromper a sua participação e, se

houver interesse, poderá conversar com o pesquisador sobre o assunto.

Você não receberá remuneração pela participação. Sua participação poderá contribuir

para  ampliar  seus  conhecimentos  sobre  caatinga  e  favorecer  sua  conservação.  As  suas

respostas a questionários e/ou entrevistas não serão divulgadas de forma a possibilitar a sua

identificação. Além disso, você está recebendo uma cópia deste termo onde consta o telefone

do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento.

______________________________________

 Prof. Francisco Flávio Rodrigues 88 992171729

Eu, ________________________________________________________ declaro que entendi

os objetivos, riscos e benefícios da minha participação, sendo que:

(       ) aceito participar            (       ) não aceito participar

Santana do Acaraú, ............................. de ............

_________________________________________

Assinatura do menor
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA - PROFBIO

Seu  filho(a)  está  sendo  convidado(a)  a  participar  da  pesquisa  “Conhecimento  e

conservação da flora da Caatinga através da construção de um viveiro educador”.  Os

objetivos deste estudo consistem em promover conhecimento e valorização da biodiversidade

da caatinga, em especial sua diversidade florística. Caso você autorize, seu filho irá: participar

de atividades de manejo de matéria orgânica,  coleta e manipulação de sementes, capina e

outras atividades afins, no período extraturno. A participação dele(a) não é obrigatória e, a

qualquer  momento,  poderá desistir  da participação.  Tal  recusa não trará  prejuízos em sua

relação com o pesquisador ou com a instituição em que ele estuda. Tudo foi planejado para

minimizar os riscos da participação dele(a), que poderá interromper a participação a qualquer

momento caso sinta algum desconforto.

Você  ou  seu  filho(a)  não  receberá  remuneração  pela  participação.  A participação

dele(a)  permitirá  um  contato  saudável  com  a  natureza,  manejo  com  matéria  orgânica,

conhecimentos sobre educação ambiental e vegetação caatinga. As respostas dos estudantes

em questionários e/ou entrevistas não serão divulgadas de forma a possibilitar a identificação

dos mesmos. Além disso, você está recebendo uma cópia deste termo onde consta o telefone

do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento. 

Eu,_____________________________________________________ declaro que entendi os

objetivos,  riscos  e  benefícios  da  participação  do  meu  filho(a)

________________________________________________________  sendo que:

(       ) aceito que ele(a) participe     (       ) não aceito que ele(a) participe

Local e data:_____________________________________________

_________________________________________

Assinatura
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APÊNDICE E - Roteiro de Aula de Campo

PROFESSOR: DATA – DURAÇÃO-LOCAL: SÉRIE:

CONTEXTUALIZAÇÃO

A aula de campo é uma metodologia bastante utilizada em Biologia, por ser uma

disciplina que exige análise empírica sobre determinados assuntos em estudo. Há temas que

não podem ser compreendidos apenas com leitura, como Botânica, Solos, Biogeografia, etc,

demandando um contato in loco para uma melhor aprendizagem.

A aula de campo é uma modalidade didática que aplicada no ensino médio pode

aumentar  o  interesse  dos  estudantes  pelos  conteúdos  abordados,  atendendo  às  diferenças

individuais, pois cada aluno possui suas particularidades e até dificuldades de aprendizagem

(OLIVEIRA e CORREIA, 2013). A escolha adequada dessa modalidade passa pelo contexto

escolar  do  professor:  tempo  disponível,  recursos  que  a  escola  dispõe,  translado  seguro  e

anuência  dos  pais  dos  alunos.  Os  valores  e  convicções  do  professor  também devem ser

considerados  para  que  o  trabalho seja  bem realizado,  pois  é  necessário  que  ele  confie  e

acredite nas suas escolhas (KRASILCHIK, 2004).

Com tantas  tecnologias  presentes  no  cotidiano  dos  estudantes,  a  aula  de  campo

oferece a oportunidade de um maior contato com a natureza, promovendo conhecimento da

fauna e flora de seu entorno. Esse conhecimento pode provocar sensibilização e se converter

em posturas mais pungentes de conservação. Nossa proposta de aula de campo assume como

missão promover uma aproximação do estudante com a caatinga, de forma que ele reconheça

sua diversidade e potencialidades.

CONCEITOS TRABALHADOS: Ecologia, biodiversidade, flora da caatinga.

OBJETIVOS

1. Identificar espécies típicas da Caatinga na área visitada e no entorno;

2. Descrever um perfil das principais espécies de árvores e arbustos nativos encontradas;

3. Observar e registrar a presença de eventuais plantas lenhosas exóticas e invasoras;

4. Reconhecer animais da fauna nativa;

5. Perceber a ocorrência de problemas ambientais derivados da ação antrópica;

6. Sensibilizar os alunos para reconhecimento e valorização da biodiversidade local.
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METODOLOGIA

Para otimizar o tempo e facilitar o translado, convém que o local escolhido para a

aula  de  campo seja  próximo da  escola.  Visitaremos  a  reserva  legal  de  um assentamento

distante  5 km da escola,  com a devida autorização e  agendamento com os  assentados.  A

reserva  apresenta  predominantemente  vegetação  de  Caatinga  arbustiva,  com  presença  de

plantas exóticas, incluindo invasoras. A aula será ministrada para turmas de 2º ano do ensino

médio, pois já adquiriram conhecimentos básicos de botânica.

O  itinerário  dentro  da  reserva  deve  ser  definido  previamente,  privilegiando  a

presença  de  árvores  e  arbustos.  Será destacado as  características  e  utilidades  de  algumas

espécies,  como mororó,  sabiá,  cajueiro,  chichá  entre  outras.  Os  alunos  poderão  observar

atividades de degradação na área, apesar da proteção legal. A presença de plantas exóticas

invasoras será tema de debate, informando os riscos decorrentes para a flora e fauna nativas,

enaltecendo o valor das mesmas. Serão realizadas coleta de sementes e registros fotográficos.

MATERIAL PARA O ENCONTRO

Os alunos deverão portar caderneta para anotações, lápis, máquina fotográfica (ou

celular com câmera). Deverão vestir calça comprida, blusa de manga comprida, tênis e boné.

AVALIAÇÃO

Um  indicador  relevante  para  averiguar  o  sucesso  da  aula  é  a  observação  da

participação e envolvimento efetivos por parte dos estudantes e o registro com o uso de diário

de  campo.  Esse  envolvimento  estudantil  servirá  de  feedback  para  o  professor  avaliar  a

condução  do  processo  e  da  atividade  proposta.  Também será  aplicado  questionário  para

registrar as percepções dos sujeitos acerca da vivência realizada com a aula de campo.
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APÊNDICE F - Questionário de Avaliação da Aula de Campo

1. Você poderia citar o nome de 5 plantas da caatinga que você conhece? Sabe escrever o 

nome científico de alguma?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Conheceu alguma árvore nova da caatinga em nossa aula de campo? Qual (is)?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Você considera a vegetação caatinga: (você pode marcar uma ou mais opções)

(  ) pouco exuberante                  (  ) exuberante

(  ) com alta biodiversidade        (  ) com pouca biodiversidade

(  ) tem biodiversidade bem inferior as florestas tropicais úmidas.

4. Sobre o local visitado: 

(  ) achei muito adequado (  ) não gostei (  ) ofereceu-me riscos

(  ) prefiro a sala de aula

5. É capaz de citar uma planta da caatinga que tenha uso

a) medicinal ________________________

b) madeireiro _______________________

c) forrageiro ________________________

d) alimentar ________________________

6. Nota para a aula de campo:

(  ) 0 a 3          (  ) 4 a 5          (  ) 6 a 8          (  ) 9 a 10

7. Defina em uma frase a experiência de participar de uma aula de campo:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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APÊNDICE G: Produto educacional



  

    

Que tal um viveiro educador Que tal um viveiro educador 
em sua escola com espécies em sua escola com espécies 

da Caatinga?da Caatinga?

                                          Francisco Flávio RodriguesFrancisco Flávio Rodrigues
                                       Andréa Pereira Silveira                                        Andréa Pereira Silveira 



  

Amburana-de-cheiro - Amburana cearensis  A.C. Sm em floração
Fonte: todas as fotografias utilizadas nesta publicação são de arquivo pessoal



  

Apresentação         

    
           Lembro das minhas conversas com meu avô na 
adolescência sobre sementes de sabiá, a flor melífera da 
catanduva e a reprodução dos preás. Iniciava-se então 
uma paixão pela encantadora e atraente Caatinga. Uma 
paixão alimentada pela graduação e ratificada pelo 
mestrado em ensino de Biologia, traduzida no 
compromisso como educador de valorizá-la. 
      Essa cartilha germina de minha empreitada em 
desenvolver, junto com meus alunos, um viveiro com 
árvores e arbustos da Caatinga na escola onde leciono. 
Quis compartilhar essa experiência exitosa e, ao mesmo 
tempo, prazerosa com meus colegas educadores, com 
educandos e demais pessoas apreciadoras da Caatinga. 
Aprecie... 



  

Sumário

1. Educação ambiental

2. A Caatinga

3. O viveiro educador 

4. A estrutura do viveiro

5. As sementes

6. As mudas

7. As árvores



  

Educação ambiental

           Quando comento sobre educação ambiental, e todos 
os desafios relacionados, falo sempre que não se trata 
simplesmente de altruísmo humano ou civilidade, é uma 
questão de sobrevivência. A natureza dará um jeito de viver 
sem a nossa espécie. Então devemos pensar: o que estamos 
fazendo com os ecossistemas que nos provêm tão fartamente 
de recursos?

          Tão quanto pensar racionalmente, também é preciso 
sentir. Sentir as outras espécies, sentir a floresta, o rio e a 
terra sob seus pés. Existe algo de espiritual na nossa 
integração com o ambiente, nossas tribos indígenas já sabem 
disso há muito tempo.  Aprendamos! Educação ambiental é 
esperançar!        
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A arte é uma ótima ferramenta de Educação 
Ambiental. Use sempre que puder... 

         

“Beija-Flor me mandou embora 

Trabalhar e abrir os olhos 

Estrela d'Água me molha 

Tudo que ama e chora 

Some na curva do rio 

Tudo é dentro e fora 

Minha Floresta de jóia”

Milton Nascimento, trecho de  Benke – álbum Txai 
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A Caatinga

      Ao observarmos a vegetação Caatinga entre chuvas e 
estios, percebemos o quanto ela se adapta. Suas plantas sem 
folhas, seus espinhos e acúleos e seus galhos ressecados... 
mas também as plantas verdes e floridas das chuvas ou mesmo 
sem chuvas... 

         A caatinga é exclusivamente brasileira. Mas não deve ser 
referida como bioma. Segundo Fernandes e Queiroz (2018), ela 
é parte de um bioma global denominado de FATSS - Florestas e 
Arbustais Tropicais Sazonalmente Secos. Conforme estes 
autores, o bioma FATSS compreende a vegetação tropical rica 
em plantas suculentas e espécies decíduas, adaptadas à 
escassez hídrica e a precipitação bimodal, com totais 
pluviométricos menores que 1800 mm/ano, e períodos de 5 a 6 
meses com pluviometria  menor que 100 mm.
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Esse tipo vegetacional ocupa 70% da região nordeste do 
Brasil e o norte de Minas Gerais. A vegetação de Caatinga 
possui uma rica diversidade florística quando comparada a 
outras regiões de características semelhantes, com 1.700 
espécies de plantas documentadas na caatinga sentido restrito, 
sendo 318 endêmicas, distribuída entre espécies herbáceas, 
arbustivas e arbóreas. O Ceará tem 85% de sua área ocupada 
pela Caatinga, com uma situação de devastação preocupante, 
com apenas 16% de cobertura vegetal nativa. Não nos 
esqueçamos da fauna, com seus preás, tejos e pássaros, que 
dependem da conservação da flora. O que vamos fazer para 
contribuir para esta conservação? Que tipo de compromisso 
vamos assumir com esta causa?

A caatinga é parte de nossa identidade cultural! Cantada 
em repentes, cordeis e poemas...
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Chegando o tempo do inverno,

Tudo é amoroso e terno,

Sentindo o Pai Eterno

Sua bondade sem fim.

O nosso sertão amado,

Estrumicado e pelado,

Fica logo transformado

No mais bonito jardim.

Neste quadro de beleza

A gente vê com certeza

Que a musga da natureza

Tem riqueza de incantá.

Do campo até na floresta

As ave se manifesta

Compondo a sagrada orquestra

Desta festa naturá.

Patativa do Assaré, trecho de 
“A festa da natureza”
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O viveiro educador

       Segundo Lemos e Maranhão (2008), Viveiros educadores 
são espaços de produção de mudas vegetais onde, além de 
produzi-las, desenvolvem-se de forma intencional, processos que 
busquem ampliar as possibilidades de construção de 
conhecimento, exercitando em seus procedimentos e práticas, 
reflexões que tragam em seu bojo, o olhar crítico sobre questões 
relevantes para a Educação Ambiental. Um viveiro educador é 
antes um viveiro florestal ao qual associamos atividades com 
finalidades educativas. Ao nosso viveiro, associamos à caatinga, 
procurando torná-la mais conhecida e, por consequência, mais 
valorizada, inoculando um desejo de conservá-la.

         Antes de começar as atividades do viveiro, aconselha-se 
previamente que professor e estudantes conheçam a riqueza 
florística da caatinga através de aulas de campo e pesquisa 
bibliográfica. Essa é a primeira etapa do processo que garante 
mais consciência sobre as demais.
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          Junto com meus alunos, pude perceber que um viveiro 
educador pode proporcionar muitos ganhos para os envolvidos:

● contato com  a natureza 
● manejo de matéria orgânica 
● conhecimentos de botânica e ecologia
● sociabilidade e habilidades manuais
● conhecimentos específicos sobre a caatinga e enriquecimento 

cultural

        A implantação de um viveiro pertinente e ativo é um 
desafio saudável que pode melhorar muito o ambiente escolar, 
motivando alunos e professores!  
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A estrutura do viveiro
       Nós, eu e meus alunos, elaboramos a estrutura do 
viveiro em quatro etapas:

● escolha do espaço adequado na escola

● desmate e delimitação do espaço

● construção da estrutura de sombreamento

● sistema de irrigação  
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     Ao escolher o local, é preciso ter 
atenção com o acesso e a 
drenagem. Terreno pedregoso não é 
o mais adequado. Se for a única 
opção, deve dar atenção a um 
método de drenagem eficiente no 
período chuvoso. 

    O sistema de irrigação foi feito 
em parceria com o colega professor 
de Física. Nossa intenção é que 
fosse automático, irrigando mudas e 
sementeiras no intervalo de doze 
horas, resolvendo os períodos de 
ausência na escola de professor e 
estudantes. Apesar de ainda não 
está funcionando de forma 
autônoma, ajudou muito 
aproximando a água do viveiro.

     Para elaborar a estrutura 
de sombreamento, é 
aconselhável aproveitar todo 
material que achar disponível 
no espaço escolar. Utilizei 
sobras de construções e palhas 
de palmeiras que encontrei na 
escola. Toda a madeira foi 
reutilizada, sendo parte dela 
doada por uma serraria. A 
reutilização é educativa e 
salutar ao ambiente. A 
elaboração da estrutura é um 
ótimo exercício de criatividade e 
habilidade manual. É uma tarefa 
de caráter coletivo! 
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As sementes
          Antes da construção do viveiro, já havia iniciado a mobilização 
pela coleta de sementes. As aulas de campo ajudam no 
reconhecimento das espécies, o que reforça a importância da 
sequência de etapas. As coletas foram feitas por mim e também por 
meus alunos, trazidas para a escola, etiquetadas e armazenadas, 
constituindo um banco de sementes ou, como prefiro chamar, uma 
sementeca. As sementes são postas em garrafas de polietileno ou PET 
- poli(tereftalato de etileno) devidamente higienizadas e sem umidade. 
As sementes que coletamos foram utilizadas para plantio e nas aulas 
de botânica. No geral, deve-se fazer o plantio logo após a colheita.

    Deve-se atentar para o tempo de viabilidade das sementes 
armazenadas, o que varia de acordo com a espécie. Sementes de pau-
d'arco (Handroanthus impetiginosus Mattos), por exemplo, a viabilidade 
em condições normais dura três meses, enquanto sementes de sabiá 
(Mimosa caesalpiniifolia Benth) permanecem viáveis por cerca de um 
ano. Isso impõe uma dinâmica de reposição constante, o que permite a 
participação de novas turmas escolares no processo de coleta. Deve-
se observar os aspectos fenológicos de cada espécie para prever de 
forma aproximada o período de coleta.   
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 As mudas

         Após as etapas anteriores, o desafio principal: produzir as 
mudas. De início, preparar a matéria orgânica. Elaboramos um 
substrato com a seguinte proporcionalidade: uma porção de 
esterco, duas porções de areia e duas de argila. Esse é um 
substrato básico que atende a exigência inicial de praticamente 
todas as espécies. Você pode inserir outros insumos como 
bagana (palha da carnaubeira triturada) e cinza, que é uma ótima 
fonte de fósforo. Todavia, é preciso assinalar que o 
desenvolvimento das plântulas pode requisitar substratos com 
diferenças de acordo com a exigência de cada espécie. Por 
exemplo, o sabiá prefere um substrato organo-arenoso enquanto 
o pau-d'arco, um organo-argiloso.

      O esterco deve ser “curtido” antes de sua utilização para 
diminuir a atividade microbiana e não comprometer a oferta de 
nitrogênio para a raiz da planta. Procuramos mostrar o processo 
para os estudantes da escola
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Fluxograma

     Matéria orgânica           Sementeira

  Repicagem e cuidadosTranslado para o campo
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       No primeiro momento, colocamos as sementes diretamente nos 
sacos. Não obtivemos êxito. Houve apenas uma germinação. Então 
mudamos a tática, implementamos o uso de sementeiras com 
sucesso. Germinaram sementes de oito espécies diferentes: sabiá - 
Mimosa caesalpiniifolia Benth, timbaúba - Enterolobium 
contortisiliquum Morong, pereiro - Aspidosperma pyrifolium Mart, 
canafístula - Senna sp, chichá - Sterculia striata Hill e Naudin, pau-
d'arco - Handroanthus impetiginosus Mattos, pau-mocó -Luetzelburgia 
auriculata Ducke e amburana - Amburana cearensis A. C. Sm. 
Produzimos um total de 30 mudas e esperamos continuar a produzir. 
      É aconselhável fazer marcação e identificação das sementes 
colocadas na sementeira e fazer um controle anotando quantidades e 
datas de plantio e germinação. As sementes menores devem ser 
semeadas a uma profundidade de 1 cm, enquanto as maiores, a 2 
cm. Em caso de semente de tamanho muito reduzido, como as de 
jurema-preta (Mimosa tenuiflora), melhor colocar em recipiente 
separado para acompanhar com mais acuidade a germinação. 
Algumas sementes necessitam de tratamento para quebrar a 
dormência, caso das sementes de catanduva (Pityrocarpa 
moliniformes), que podem ser mergulhadas em água quente(80°C) 
por 1 minuto ou escarificadas para elevar o índice de germinação. De 
fato, semeei-as sem fazer o tratamento e não houve germinação.  
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   Sementeca Germinação de 
pereiro

  Muda de pau-mocó

       A remoção da sementeira para o saquinho, processo 
denominado repicagem, deve ser efetuado com cuidado, 
observando a cronologia adequada de cada espécie, podendo-se 
utilizar uma espátula para auxiliar. O translado para o campo pode 
ser precedido por um período de rustificação por cerca de 15 dias, 
quando se diminui a irrigação para promover uma aclimatação da 
muda, aumentando a taxa de sobrevivência. 
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 Árvores da Caatinga
     Em botânica, o hábito das plantas se refere ao seu porte 
quando adulta, sua forma geral, a consistência e  ramificações 
caulinares. Assim, árvore é uma planta lenhosa que apresenta um 
caule (tronco) ramificado na parte superior. Na caatinga, há 
espécies que podem apresentar dois hábitos, árvore e arbusto, 
dificultando a terminologia. Exemplo disso são marmeleiro (Croton 
blanchetianus) e mofumbo (Cobretum leprosum). Arbusto é uma 
planta lenhosa com ramificações caulinares desde a base.

      Para além dos conceitos de botânica, as plantas da Caatinga 
estão integradas à vida da população sertaneja por suas 
multifacetas, no uso medicinal, madeireiro, extrativista, ornamental, 
alimentar e também no valor cultural.  Não menos valiosa é a 
contribuição ecológica na manutenção dos ecossistemas, 
mananciais e biodiversidade. 

     Em meio  a tanta espécies significativas, resolvi destacar três 
presentes no viveiro: amburana, pau-d'arco e pau-mocó.  
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Amburana
Nome botânico: Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. 
Característica gerais e utilidades: é uma árvore de porte médio que 
possui muitos apelidos: cumaru, amburana-de-cheiro, imburana entre 
outros.  É uma planta decídua, xerófita e heliófita. Muito comum no 
Ceará, pode ser encontrada em comunidades biológicas pioneiras de 
sucessão secundária. A floração ocorre entre junho e julho. Muito 
empregada como madeira na construção de móveis por ser refratária a 
insetos, melífera, ornamental e forrageira. A cumarina, substância 
aromática presente na casca, é utilizada na indústria de perfumes, como 
fixador. Cultivo: após plantio, a emergência ocorre em 5-30 dias, com 
uma taxa de 80% de germinação. A repicagem deve ser feita em 4-6 
semanas. Tem crescimento lento no campo. Abaixo, à esquerda, árvore 
florada; à direita, repicagem da muda realizada por um aluno.
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Pau-mocó
nome botânico: Luetzelburgia auriculata Ducke
Características gerais e utilidades: árvore de pequeno a médio porte, 
consegue crescer em solos poucos profundos e permanece enfolhada 
durante quase toda estação seca, perdendo as folhas somente na 
floração, que ocorre em setembro, o que a torna uma fonte de néctar e 
pólen para as abelhas no estio.  Fornece madeira de qualidade para 
marcenaria e serve como estaca e lenha. Destaque para potencial 
ornamental devido sua copa globosa e bela floração. As folhas são 
usadas para abafar bananas, que amadurecem mais rápido. Cultivo: 
após plantio, a emergência ocorre em 20-40 dias. Em nosso viveiro a 
taxa de germinação foi acima de 60%. A repicagem pode ser feita de 3 
a 5 semanas após a emergência. Tem crescimento muito lento. Abaixo, 
à esquerda, árvore enfolhada na estação seca. À direita, muda na 
sementeira.
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Pau-d'arco
Nome botânico: Handroanthus impetiginosus  Mattos
Características gerais e utilidades: árvore capaz de atingir grande 
porte, de 10 a 15 m de altura, heliófita, de grupo sucessional tardio a 
clímax. Prefere solos arenosos e úmidos e bem drenados. No ceará, a 
floração costuma ocorrer em julho e as sementes estão prontas para a 
colheita após 3 ou 4 meses. Planta melífera, oferece madeira de 
qualidade para diversos fins, tipo caibro, pontes, ripas e lenha. Os 
índios de algumas etnias usavam para arco de flecha, daí seu nome. 
Tem imenso valor ornamental e paisagístico devido a exuberante 
beleza de sua floração. Cultivo: após plantio, a germinação ocorre em 
10-30 dias em taxas altas. A repicagem deve ser feita de 3 a 5 
semanas depois. Abaixo, à esquerda, floração; à direita, muda 
produzida em nosso viveiro em uma capoeira.
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Para encerrar, um poeminha do autor... 

Minimalista
Deixe o golinha cantar na ateiraDeixe o golinha cantar na ateira

traga a rede...traga a rede...

tem um balançador no cajueirotem um balançador no cajueiro

um pouco de ventoum pouco de vento

um bocado de sombraum bocado de sombra

alguns metros cúbicos de ar puroalguns metros cúbicos de ar puro

respire...respire...
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Esta cartilha é um produto educacional correlacionado ao trabalho de 
conclusão do mestrado(TCM) em Ensino de Biologia – PROFBIO, 
ofertado pela Universidade Estadual do Ceará – UECE. O curso 
contou com o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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